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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, 
ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

∆ιάκριση του
περιοδικού ECON 3

στα Βραβεία Οικόπολις
2012
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∆∞À∆√∆∏∆∞

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 Παπασίκα
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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AVANT GARDE ENERGY

∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.

ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

HEATWAVE

NANODOMI®

INOX MARE

SUNPRODUCTS

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
άρθρο: ∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
άρθρο: Χριστόφορος Παπανικολάου, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός - MBA,
General Manager PVFM Ltd 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
άρθρο: Plus Energy LAB
Ciarán O’Leary, MEng BEng CPHD, Structural Engineer, Certified
Passivhaus Designer
Αλίς Κοροβέση

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
άρθρο: Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος ΑΠΘ, M.Sc., Y.∆.
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆.Π.Θ.
Κοσµόπουλος Πάνος
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
άρθρο: Μαρία Ευαγγέλου, Μελετητής ενεργειακών συστηµάτων
AiD Engineering LTD
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Το τεύχος αυτό, το πρώτο του 2013, 
σηµατοδοτεί τη νέα χρονιά του περιοδικού 
µε ένα άκρως ενδιαφέρον αφιέρωµα στη θέρµανση, 
µε νέα από τους κλάδους της δόµησης και της ενέργειας 
και µε ακόµα περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα έγκριτων
ακαδηµαϊκών και στελεχών της αγοράς για θέµατα όπως 
τα παθητικά κτίρια, η βιοκλιµατική επέµβαση στους ανοιχτούς
αστικούς χώρους, συστήµατα αποθήκευσης θερµότητας και 
ένα ενδιαφέρον άρθρο για την επίκαιρη χρήση των
επιδοτούµενων προγραµµάτων σαν ένα χρήσιµο εργαλείο 
µιας επιχείρησης. 

Καλό ∆ιάβασµα

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης 
Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

 Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, 
ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

∆ιάκριση του
περιοδικού ECON 3

στα Βραβεία Οικόπολις
2012
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∂π¢∏™∂π™

ADVARTIA
¢π∞™À¡¢∂™∏ ∂ƒ°√À 1,8MW ∫∞π

√§√∫§∏ƒøª∂¡√ ™À™∆∏ª∞ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™
ACTIS

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η κατασκευή και διασύνδεση ενός Φ/Β πάρκου
ισχύος 1,8MWp από την ADVARTIA στο ∆ήµο Κιλελέρ στο Νοµό Λάρισας µε
χρήση εξοπλισµού υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Η ADVARTIA συνεχίζει
δυναµικά την παρουσία της στον τοµέα σχεδιασµού, προµήθειας και
κατασκευής (Engineering, Procurement and Construction, EPC) Φ/Β σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας στους επενδυτές πλήρη
έλεγχο και διαχείριση των έργων που αναλαµβάνει.

Συγκεκριµένα, η ADVARTIA διασφαλίζει την άρτια παρακολούθηση, λειτουργία
και συντήρηση (Operation and Maintenance, O&M) των εγκατεστηµένων Φ/Β
σταθµών, παρέχοντας µια καινοτόµο τεχνολογικά λύση µε το Ευφυές Σύστηµα
∆ιαχείρισης ACTIS. Μέσω του ACTIS, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς να έχουν αποµακρυσµένη και συνεχή πρόσβαση µέσω
διαδικτύου, σε πολλαπλούς και γεωγραφικά κατανεµηµένους Φ/Β σταθµούς.
∆εν πρόκειται για ένα απλό λογισµικό παρακολούθησης και τηλεπιτήρησης,
αλλά για µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα συνολικής διαχείρισης Φ/Β
επενδύσεων (Asset Management). Το ACTIS εφαρµόζεται ήδη σε Φ/Β πάρκα
σε όλη την Ευρώπη, όπως σε Ελλάδα (41 έργα), Ιταλία (19 έργα) και Βέλγιο (33
έργα).

Πρωταρχικός στόχος της ADVARTIA είναι η εξασφάλιση και βελτιστοποίηση της
διαθεσιµότητας (Maximum Availability Guarantee, MAG) και της απόδοσης
(Performance Ratio, PR) των Φ/Β σταθµών, µεγιστοποιώντας τα οικονοµικά
οφέλη της επένδυσης. Μέσω εξειδικευµένων Ο&Μ προγραµµάτων που
καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των επενδυτών (Basic, Standard, Premium), η
ADVARTIA προσφέρει την ασφάλιση της επένδυσης, ασφάλεια και βιντεο-
επιτήρηση του σταθµού, 24/7 τηλεµετρία και παρακολούθηση, καθώς και
υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης µε εγγυηµένο χρόνο
απόκρισης εντός 4 ωρών από την εµφάνιση οποιασδήποτε βλάβης ή
δυσλειτουργίας.
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∂π¢∏™∂π™

AID ENGINEERING
ENVIRONMENTAL AWARDS 2013

∆ιάκριση για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και τη συνολική της προσφορά
στο κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έλαβε η AiD Engineering στο
φετινό διαγωνισµό «Environmental Awards 2013»,  που διεξήχθη την Τρίτη 18
∆εκεµβρίου.  

Συγκεκριµένα, η εταιρεία µας βραβεύτηκε στην κατηγορία: 
“Energy-Geothermal Energy” (Αξιοποίηση γεωθερµικής ενέργειας). 
Η βράβευση αυτή είναι αποτέλεσµα των συστηµατικών και επίµονων
προσπαθειών της AiD Engineering για τη διάδοση της γεωθερµικής ενέργειας,
µιας καθαρά πράσινης µορφής ενέργειας που δεν επιβαρύνει καθόλου τη
βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής στην οποία εγκαθίσταται το εκάστοτε
γεωθερµικό σύστηµα.

Ανάµεσα στους βραβευθέντες της βραδιάς ήταν οι εταιρείες: ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., OTE-
COSMOTE, ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. και VODAFONE, ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS, Οργανισµός
Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Εργοστάσιο Βόλου, COCA-COLA ΤΡΙΑ
ΕΨΙΛΟΝ, ΑΒ Βασιλόπουλος, EUROBANK, Mamidoil Jetoil Α.Ε., Mercedes-Benz
Ελλάς Α.Ε.Ε. Οι κατηγορίες βράβευσης των επιχειρήσεων αφορούσαν στη
διαχείριση αποβλήτων, στη διαχείριση του νερού, στις βιώσιµες µεταφορές κτλ.

Ο θεσµός των σχετικών βραβείων διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος µε
κύριο σκοπό να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις βέλτιστες πρακτικές
διαδικασιών και πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την
αειφορία από επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
στην Ελλάδα.

Η τελετή απονοµής των Environemental Awards 2013 πραγµατοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Athenaum Intercontinental, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθµα
στελέχη της αγοράς, εκπροσώπους από την πολιτική ηγεσία, προέδρους και
µέλη των φορέων που στηρίζουν το θεσµό.

Νικόλαος Ψαρράς
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¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∂¡∆∞™™√¡∆∞™ ∆√¡ «¶Àƒº√ƒ√» ™∂
∆ƒ√Ãπ∞ ¶∞¡∂Àƒø¶∞´∫√À ª∞ƒ∞£ø¡π√À

∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ ∂¡Œƒ°∂π∞™

Η οµάδα Προµηθέας αποτελείται από προπτυχιακούς φοιτητές και µέλη ∆ΕΠ
του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο Πυρφόρος είναι το
ερευνητικό ηλεκτρικό όχηµα που αναπτύχθηκε από την οµάδα στο
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος του ΕΜΠ. Η οµάδα
συστάθηκε το 2009 και έκτοτε έχει συµµετάσχει µε επιτυχία στον διεθνούς
φήµης Ευρωπαϊκό διαγωνισµό εξοικονόµησης ενέργειας Shell Eco-Marathon.
Τον περασµένο Μάιο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού στο Rotterdam της
Ολλανδίας ο Πυρφόρος έκανε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ καθώς  διένυσε
απόσταση 390 km µε µια kwh που ισοδυναµεί µε 3.778 km µε ένα ισοδύναµο
λίτρο καυσίµου! Η επίδοση αυτή χάρισε στην οµάδα την 11η θέση µεταξύ 21
συµµετεχόντων στην κατηγορία της (αµιγώς ηλεκτροκίνητα πρότυπα οχήµατα
Plug-in Prototype vehicles).

Η φετινή χρονιά αποτελεί µεγάλη πρόκληση καθώς η οµάδα συµµετέχει σε
νέα κατηγορία του διαγωνισµού, η οποία προϋποθέτει την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού  πλαισίου στο όχηµα. Το πλαίσιο θα πρέπει να πληροί
συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και η επιλογή του να γίνει ώστε να
µεγιστοποιείται  η απόδοσή του µε το ελάχιστο βάρος, τηρώντας ταυτόχρονα
περιορισµούς στις διαστάσεις του.  

Επίσης, ο σχεδιασµός και η κατασκευή ενός νέου αµαξώµατος αποτελεί για τη
φετινή οµάδα προτεραιότητα. Στην παρούσα φάση εξετάζονται αντίστοιχες
ιδέες και σχέδια και πριν το νέο  χρόνο θα αρχίσει η φάση της υλοποίησης του
νέου «Πυρφόρου».
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Όσον αφορά στο σύστηµα ηλεκτροκίνησης αυτό χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε
τις αντίστοιχες αρµόδιες οµάδες ήτοι: ηλεκτρονικά ισχύος και
ηλεκτροκινητήρα. Στις οµάδες αυτές προπτυχιακοί φοιτητές µε την επίβλεψη
διδακτορικών φοιτητών εργάζονται καθηµερινά έχοντας στόχο τις προσθήκες
και βελτιώσεις στο υπάρχον σύστηµα. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο
Προµηθέας είναι από τις λίγες οµάδες, από τις περίπου 250 που συµµετέχουν
στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό, η οποία έχει αναπτύξει εξ’ολοκλήρου στο
εργαστήριο ηλεκτρικών µηχανών και ηλεκτρονικών ισχύος του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα δύο αυτά εξίσου σηµαντικά συστήµατα για τη
λειτουργία του οχήµατος.

Παρά τη διάθεση και το µεράκι των µελών της οµάδας, τη µεγαλύτερη
πρόκληση αποτελεί κάθε χρόνο η ανεύρεση χρηµατικών πόρων για την αγορά
υλικών, καθώς επίσης και για τη µεταφορά της οµάδας και του «Πυρφόρου»
στην Ολλανδία. Τα έξοδα αυτής καλύπτονται κάθε χρονιά µε αντίστοιχες
χορηγίες. Την περασµένη χρονιά ήταν καθοριστική η συµβολή του «ΟΠΑΠ ΑΕ»
ως χρυσού χορηγού, αλλά και η συνεισφορά της «ATTICA BANK», όπως επίσης
και η αρωγή του «ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο» και της «GREEK AIR CARGO».

Στις έως τώρα φετινές δράσεις προβολής, συγκαταλέγεται η παρουσίαση του
οχήµατος και των δράσεων της οµάδας στις αρχές Νοεµβρίου στην έκθεση
ENERGY PHOTOVOLTAIC, που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο
METROPOLITAN EXPO. Η προσέλευση των επισκεπτών στο περίπτερό µας ήταν
µεγάλη, όπως και το ενδιαφέρον των εκθετών για το όχηµα. Για το λόγο αυτό,
η οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τους διοργανωτές της έκθεσης  για τη
φιλοξενία στην αίθουσα και το ενδιαφέρον που έδειξαν τόσο κατά τη
διάρκεια της έκθεσης όσο και µετά από αυτή.

∆υστυχώς, αυτή τη χρονιά έως τώρα ,δεδοµένης και της δύσκολης
οικονοµικής συγκυρίας της χώρας, δεν έχει εξασφαλιστεί καµία χορηγία, η
οποία και θα µπορούσε να συνδράµει στην υλοποίηση των φετινών στόχων και
η οµάδα Προµηθέας βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση.
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CONERGY
¢π∂ÀƒÀ¡∂π ∆∏¡ ∂°∫∞∆∂™∆∏ª∂¡∏ 

∆∏™ π™ÃÀ

Νέα πάρκα 1,5Mwp  και αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς Φ/Β
Ως βασικός προµηθευτής σε έργο 500Kwp για τα Φωτοβολταϊκά Καρδίτσας,
επελέγη η Conergy Ελλάδος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε δυο µονάδες στη
Βοιωτία συνολικής ισχύος 1000Mwp. Τα δύο αυτά έργα καταλαµβάνουν
συνολική έκταση 120.000m2 στην Λιβαδειά, η δε υλοποίησή τους
πραγµατοποιήθηκε «µε το κλειδί στο χέρι»  σε συνέχεια σχετικής σύµβασης
µε την ∆ιασύνδεση Α.Ε. για µελέτη, προµήθεια εξοπλισµού και εγκατάσταση,
που υπεγράφη στα τέλη του περασµένου Σεπτεµβρίου. 

Ο συνολικός εξοπλισµός που προµήθευσε η Conergy για τις τρεις Φ/Β
εγκαταστάσεις, περιλαµβάνει 6.194 Φ/Β γεννήτριες Conergy σειράς P και 51
µετατροπείς. Οι Φ/Β εγκατάστασεις στο σύνολό τους αναµένεται να παράγουν
2.200.000 kWh/έτος δηλαδή όσο θα κατανάλωναν ετησίως περίπου 567
νοικοκυριά, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται η µείωση εκποµπής 1.122 τόνων
CO2 το ίδιο χρονικό διάστηµα.

Στη σηµασία υλοποίησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην τωρινή
οικονοµική συγκυρία, αλλά και στην οικονοµική και περιβαλλοντική
προοπτική που δίνουν τέτοιες επενδύσεις αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της
Conergy Ελλάδος ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος: «Σε µια δύσκολη περίοδο
τόσο για τη χώρα όσο και για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, αποδεικνύουµε
µέσα από τις εγκαταστάσεις και τις συνεργασίες µας, την εξαιρετική σηµασία
των επενδύσεων σε ηλιακή ενέργεια και της στροφής στην πράσινη ανάπτυξη.
Είµαστε αισιόδοξοι ότι τα προβλήµατα στην αγορά θα αµβλυνθούν και τα
φωτοβολταϊκά θα βρεθούν και πάλι στη θέση που τους αρµόζει».

Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος των εταιρειών
«∆ιασύνδεση Α.Ε.» & «Φωτοβολταϊκά Καρδίτσας Ε.Π.Ε.» κ. Νικόλαος Ελένης
και κ. Νικόλαος ∆ηµοσθένους, δήλωσαν αναφορικά µε την υπογραφή της
συµφωνίας: «Επιλέξαµε την Conergy γνωρίζοντας τη µακρόχρονη εµπειρία
που διαθέτει στις µεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αλλά και την
αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που
προσφέρει. Είµαστε πεπεισµένοι ότι και οι τρεις φωτοβολταϊκές µας
εγκαταστάσεις θα αποτελέσουν ασφαλείς και εγγυηµένες επενδύσεις,
συµβάλλοντας ταυτόχρονα και εµείς µε τη σειρά µας στην “πράσινη
ανάπτυξη” του τόπου µας».
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ENGAIA A.E.
∫√¶∏ ¶ƒø∆√Ãƒ√¡π∞∆π∫∏™ ¶π∆∞™

Στις 11 Ιανουαρίου του 2013, η ENGAIA A.E. έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα
παρουσία όλου του ανθρώπινου δυναµικού της στις ανακαινισµένες
εγκαταστάσεις της στη Βιοµηχανική Περιοχή της Σίνδου. Οι άνθρωποι της
ENGAIA µε αισιοδοξία και θετική διάθεση, αντάλλαξαν ευχές για το 2013 σε
γιορτινό κλίµα. 

Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος της εταιρίας κος ∆ηµήτριος Γιάννης ο οποίος
µετέφερε τις θερµότερες ευχές του στο προσωπικό και στη συνέχεια τόνισε:
«Παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο κλάδος την Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), η ENGAIA A.E. από την ίδρυσή της το 2007 ως πρωτοπόρος
εταιρία κατασκευής Συστηµάτων Ανανεώσιµης Ενέργειας, παρουσίασε
σταθερή ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να κατέχει σήµερα µία ηγετική θέση στον
κλάδο της. Παράλληλα, προσπαθούµε διαρκώς να προβλέπουµε τις εξελίξεις
µε γνώµονα την επιχειρηµατική βιωσιµότητα, παραµένοντας πιστοί στις
εταιρικές µας Αξίες και τον πελατοκεντρικό µας χαρακτήρα. Αισιοδοξώ πως η
εµµονή µας σε αυτές τις αρχές, θα αποτελέσει και φέτος το όχηµα για
περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ παράλληλα επιµένουµε στην προσπάθειά µας για
τη δηµιουργία συνθηκών παγιωµένης βιωσιµότητας στον κλάδο των ΑΠΕ».

Την πρώτη της παρουσίαση έκανε και η νέα δραστηριότητα του Οµίλου
χαρίζοντας στους νικητές του δώρου της Βασιλόπιτας ένα τριήµερο
ιστιοπλοΐας. Η νέα αυτή δραστηριότητα φέρει τον τίτλο Acrobat Yachting και
στόχο έχει την παροχή τουριστικών πακέτων και την ενοικίαση σκαφών στις
θάλασσες του Β. Αιγαίου, υπό το πρίσµα του «υπεύθυνου τουρισµού και
οικολογικής πρακτικής», αρχές που χαρακτηρίζουν τις δράσεις του οµίλου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ENGAIA A.E., στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, στήριξε και φέτος µία σειρά µη κερδοσκοπικών οργανισµών για
παιδιά καθώς και οργανώσεις που σχετίζονται µε το περιβάλλον, µε την
υπόσχεση περισσότερων όµοιων πρωτοβουλιών εντός του 2013. 



19
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FISCHER ∂§§∞™ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂.¶.∂.
µ∞™∂π™ ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡ ™∂ ∂ƒ°√ 6MWP ™∆∏
ƒ√Àª∞¡π∞

Συνδέθηκε µε το δίκτυο η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος
6MWp στο Colibasi, 18 χλµ. από το Βουκουρέστι στη Ρουµάνια. Το έργο
κατασκευάστηκε από την εταιρία EGNATIA ROM SRL, θυγατρική της EGNATIA
TEL και µέλος του οµίλου εταιριών EGNATIA TEL - GROUP OF COMPANIES. 
Η fischer Hellas, σε συνεργασία µε την ΕΤΕΜ Ρουµανίας, προµήθευσε στο
έργο τις βάσεις φωτοβολταϊκών. Επιλέχθηκε το διπάσσσαλο σύστηµα Solar-
Field DP325, το οποίο προσαρµόστηκε στα στατικά και γεωτεχνικά δεδοµένα
του έργου µετά από σχετική µελέτη και δοκιµές. Το διπάσσαλο σύστηµα είναι
πιστοποιηµένο από την TÜV Rheinland και περιλαµβάνει γαλβανισµένους εν
θερµώ χαλύβδινους πασσάλους και κεκλιµένες και οριζόντιες τεγίδες
αλουµινίου.

Η fischer διαθέτει ολοκληρωµένες λύσεις για στήριξη φωτοβολταϊκών που
καλύπτουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Τα συστήµατα στήριξης
φωτοβολταϊκών Solar-Fix προσφέρουν λύσεις για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σε: Πάρκα (∆ιπάσσαλο, Μονοπάσσαλο, Αλουµινίου σε
σκυρόδεµα), Κεραµοσκεπές, ∆ώµατα (ταράτσες) και επίπεδες επιφάνειες,
Βιοµηχανικές στέγες και Ειδικές κατασκευές.

Η εταιρία fischer Hellas είναι η ελληνική θυγατρική του οµίλου fischer. 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. Βασική αρχή του οµίλου είναι η καινοτοµία, η
ευθύνη και η αξιοπιστία.
H fischer είναι ο παγκόσµιος ηγέτης της αγοράς στον τοµέα της µηχανικής αγκύρωσης:
νάιλον βύσµατα, µηχανικά αγκύρια, χηµικά αγκύρια, βίδες, αφρούς, στεγανωτικά
υλικά, κόλλες, στηρίγµατα Η/Μ SaMontec, στηρίγµατα θερµοµονώσεων, e-fix
ηλεκτρολογικά στηρίγµατα, τρυπάνια, δίσκους, κλπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες

Απόστολος Καβάκας

Γενικός ∆ιευθυντής
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POWER-ONE & PANASONIC
¡∂∞ ™Àªª∞Ãπ∞

Οι εταιρείες θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την
εµπορία συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας µε στόχο τόσο τις οικιακές όσο
και τις βιοµηχανικές αγορές σε όλο τον κόσµο.

Ο κορυφαίος παγκόσµιος κατασκευαστής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
µετατροπέων και λύσεων διαχείρισης, και η Panasonic Corporation, ένας
παγκόσµιος ηγέτης στην ανάπτυξη και την κατασκευή των ηλεκτρονικών
προϊόντων και λύσεων, ανακοίνωσαν σήµερα ότι έχουν συνάψει στρατηγική
συµµαχία για την ανάπτυξη και την παραγωγή συστηµάτων αποθήκευσης
ενέργειας για τις οικιακές και µη και µη αγορές σε όλο τον κόσµο,
συνδυάζοντας τους µετατροπείς Power-One µε τα συστήµατα και µπαταρίες
Panasonic ιόντων-λιθίου.

Ως µέρος της συµφωνίας, οι εταιρείες θα αξιοποιήσουν τους αντίστοιχους
τοµείς έρευνας, ανάπτυξης, πωλήσεων και marketing για την κοινή εµπορία
και ανάπτυξη των προϊόντων σε όλο τον κόσµο. Οι αρχικές προσπάθειες θα
επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των οικιακών, εµπορικών, διασυνδεδεµένων
συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας σε επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις
ΗΠΑ, καθώς και των µη-οικιακών συστηµάτων στην Ιαπωνία. Επιπλέον, οι
εταιρείες έχουν δεσµευτεί για την ανάπτυξη των µεγάλης κλίµακας,
εµπορικών µετατροπέων φωτοβολταϊκών στην Ιαπωνία.

"Είµαστε ενθουσιασµένοι για τη συµµαχία µας µε µια τόσο καινοτόµο εταιρεία
που κυριαρχεί στον οικιακό τοµέα όπως η Panasonic," είπε ο ∆ρ Άλεξ Levran,
Πρόεδρος, στις Λύσεις Ανανεώσιµης Ενέργειας της Power-One. «Τα συστήµατα
αποθήκευσης ενέργειας θα αυξήσουν σηµαντικά την προώθηση, τη χρήση και
τη βιωσιµότητα των συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε όλο τον
κόσµο, στα σπίτια, στις επιχειρήσεις, καθώς και σε µεγάλες εγκαταστάσεις
οργανισµών κοινής ωφελείας. Τα δυνατά σηµεία της Panasonic βρίσκονται
στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση των προϊόντων, όπως τα
συστήµατα διαχείρισης ενέργειας στα σπίτια (HEMS) και των µπαταριών
λιθίου-ιόντων, που είναι ζωτικής σηµασίας για τα συστήµατα αποθήκευσης
ενέργειας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Panasonic στις µπαταρίες και
την αποθήκευση ενέργειας, µε την προηγµένη τεχνολογία µετατροπέων µας,
θα προκύψει ένας ιδανικός συνδυασµός."
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"Είµαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόµαστε µε την Power-One, έναν
παγκόσµιο ηγέτη στον κλάδο των µετατροπέων" δήλωσε ο κ. Tamio Yoshioka,
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Σύµβουλος της Panasonic Eco Solutions. "Με το
συνδυασµό των πλεονεκτηµάτων της Panasonic στην τεχνολογία διαχείρισης
της ενέργειας και το εύρος της εµπειρογνωµοσύνης της Power-One στην
τεχνολογία µετατροπέων, είµαστε σε καλή θέση για να αναπτύξουµε την
αγορά αποθήκευσης συστηµάτων ενέργειας σε όλο τον κόσµο, καθώς και να
επεκτείνουµε τον µη-οικιακό τοµέα των επιχειρήσεων διαχείρισης ενέργειας
στην Ιαπωνία."

Τα συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας έχουν συγκεντρώσει πολλή προσοχή
τον τελευταίο καιρό για την ικανότητά τους να µειώσουν τις επενδύσεις σε
εξοπλισµό µέσω της εξοµάλυνσης της ενεργειακής απόδοσης και της µείωσης
της µέγιστης κατανάλωσης ενέργειας σε µεγάλης κλίµακας συστηµάτων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και για τη χρήση τους ως εφεδρική
τροφοδοσία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης. Εκτιµάται ότι το µέγεθος της παγκόσµιας αγοράς για τα
συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας θα υπερβεί τα 11 δισεκατοµµύρια
δολαρίων µέχρι το 2020, κυρίως στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερική και την
Ιαπωνία, όπου η τεχνολογία ανανεώσιµης ενέργειας υιοθετείται τώρα.

Σχετικά µε την Power-One
Η Power-One είναι κορυφαίος πάροχος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µετατροπέων
και λύσεων διαχείρισης ενέργειας και είναι η δεύτερη µεγαλύτερη στον κόσµο
εταιρεία σχεδίασης και παραγωγής φωτοβολταϊκών µετατροπέων. Τα προϊόντα
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της επιτρέπουν υψηλότερη απόδοση µετατροπής
ενέργειας από εγκαταστάσεις ηλιακών και αιολικών πάρκων που χρησιµοποιούνται
από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, εµπορικές επιχειρήσεις και σπίτια. Η Power-One
έχει 40 χρόνια ιστορίας ως ο ηγέτης στην υψηλή απόδοση και προµήθεια προϊόντων
για διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους, συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, την αποθήκευση δεδοµένων, τη βιοµηχανία και τα συστήµατα
τροφοδοσίας δικτύου. Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Camarillo της Καλιφόρνια και
διαθέτει γραφεία πωλήσεων παγκόσµια, για την κατασκευή, έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντων, µε δραστηριότητες στην Ασία, την Ευρώπη και την Αµερική. 

Σχετικά µε την Panasonic
Η Panasonic Corporation είναι παγκόσµιος ηγέτης στην ανάπτυξη και την κατασκευή
των ηλεκτρονικών προϊόντων σε τρεις τοµείς : , των καταναλωτών, των εξαρτηµάτων
και συσκευών, καθώς και των λύσεων διαχείρισης. Βασισµένο στην Οσάκα της
Ιαπωνίας, η εταιρεία κατέγραψε ενοποιηµένες καθαρές πωλήσεις  ¥ 7850000000000
για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012. Η µετοχή της Panasonic είναι στα
χρηµατιστήρια στο Τόκιο, την Οσάκα, τη Ναγκόγια και τη Νέα Υόρκη (NYSE: PC). Η
εταιρεία έχει το όραµα να γίνει η Νο 1 εταιρεία Πράσινης Καινοτοµία ςστη βιοµηχανία
ηλεκτρονικών ειδών έως την 100η χρόνια από την ίδρυσή της, το 2018. 
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SMA HELLAS AE
∂•π Ãƒ√¡π∞ ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞™

∏ SMA •∂¶∂ƒ∞™∂ ∆√ 1GW ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

H SMA Hellas AE, µέλος του οµίλου SMA Solar Technology AG, του
µεγαλύτερου κατασκευαστή ηλιακών µετατροπέων παγκοσµίως,
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα  από το 2007, έχοντας καταφέρει να
αποσπάσει σηµαντικό µερίδιο της εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών
συστηµάτων. Παρά τις προκλήσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας,
η εταιρεία έχει επιτύχει να διατηρήσει τη δυναµική της στην αγορά,
προσφέροντας το πιο ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, λύσεων και
υπηρεσιών, προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φωτοβολταϊκού
έργου.

Η SMA, µε αθροιστική ισχύ µετατροπέων που ξεπερνά το 1 GW στην Ελλάδα
µέχρι σήµερα, αποτελεί κορυφαία επιλογή για τους Έλληνες που επενδύουν
στη φωτοβολταϊκή ενέργεια, κυρίως χάρη στον υψηλό συντελεστή απόδοσης
των µετατροπέων της και την ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη που παρέχει.
Η εταιρεία πρωτοπορεί σε όλους τους τύπους φωτοβολταϊκών εφαρµογών
(διασυνδεδεµένες, εφεδρικές ή αυτόνοµες) και για όλες τις κατηγορίες
ισχύος, από κιλοβάτ έως µεγαβάτ (οικιακά, εµπορικής χρήσης, µεγάλης
κλίµακας συστήµατα), ανεξαρτήτως του τύπου φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Η SMA επενδύει συστηµατικά στην ποιότητα των προϊόντων της. Παράλληλα,
µέσω των κέντρων τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Τρίπολη, παρέχει ολοκληρωµένη τεχνική
υποστήριξη, µε υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, τεχνικής
εκπαίδευσης, συντήρησης και επισκευής, αντικατάστασης µετατροπέων
καθώς και επέκτασης εγγύησης προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες στην

Ελλάδα: 

Βίκυ Ζερβούδη
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«Έχουµε κάνει σηµαντικά βήµατα κατά την παρουσία µας στην ελληνική αγορά Φ/Β.
Αποδείξαµε ότι µπορούµε να υποστηρίζουµε µε τον πλέον άρτιο τρόπο το δίκτυο των
συνεργατών µας, παρέχοντάς τους εξειδικευµένη τεχνολογία, προσαρµοσµένη στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Φ/Β έργου, ανεξαρτήτως µεγέθους», δήλωσε ο κ. Χάρης
Χρηστίδης, Γενικός ∆ιευθυντής της SMA Hellas. «Σε στενή επαφή µε τους συνεργάτες
µας, αφουγκραζόµαστε διαρκώς τις ανάγκες τους και τους προσφέρουµε λύσεις που
δίνουν στην επένδυση του τελικού χρήστη κεφαλαιοποιήσιµη προστιθέµενη αξία,
εξασφαλίζοντάς του τη µέγιστη δυνατή απόδοση», συνέχισε ο κ. Χρηστίδης.

Πάντα προσηλωµένη στο όραµα για µεγαλύτερη διείσδυση της ηλιακής ενέργειας στο
ενεργειακό ισοζύγιο, η SMA Hellas έχει προσαρµόσει την επιχειρησιακή στρατηγική της
στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, προκειµένου να συνεχίσει να
προσφέρει λύσεις ευέλικτες και αποδοτικές και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των
συνεργατών της. Με στοχευµένες επενδύσεις στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και
τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, SMA Solar Academy, η SMA Hellas βρίσκεται διαρκώς και µε
αποτελεσµατικό τρόπο στο πλευρό των συνεργατών της, διασφαλίζοντας τις επενδύσεις
τους και µεταφέροντας παράλληλα τεχνογνωσία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το SMA Solar
Academy, το οποίο παρέχει ετησίως, σε παγκόσµιο επίπεδο, δωρεάν εκπαίδευση και
τεχνική κατάρτιση, σε πάνω από 15.000 επαγγελµατίες του κλάδου, ξεπέρασε για
δεύτερη συνεχή χρονιά τις 2.000 συµµετοχές στην Ελλάδα. 

«Την πολύ καλή έως τώρα πορεία µας στην ελληνική αγορά την οφείλουµε σε όλους τους
ανθρώπους µας. Χάρη στην καθοριστική συµβολή και τη διαρκή προσήλωσή των
εργαζοµένων και των συνεργατών µας στην ποιότητα, την καινοτοµία, την
αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων και των λύσεων που προσφέρουµε,
χαίρουµε σήµερα της εµπιστοσύνης και εκτίµησης στη Φ/Β αγορά. Η προτίµηση αυτή
µας δεσµεύει να συνεχίσουµε να ανταποκρινόµαστε µε συνέπεια στις απαιτήσεις που
προκύπτουν από την αυξηµένη εγκατεστηµένη ισχύ», αναφέρει ο κ. Χρηστίδης.  

Η SMA Solar Technology AG, µητρική εταιρεία της SMA Hellas ΑΕ, είναι ο ηγέτης στην
αγορά Φ/Β µετατροπέων παγκοσµίως. Ως Όµιλος ενεργειακής διαχείρισης παρέχει
καινοτόµες τεχνολογίες για µελλοντικές εφαρµογές ενεργειακού εφοδιασµού. Η SMA
δραστηριοποιείται διεθνώς, σε όλες τις σηµαντικές Φ/Β αγορές, σε 21 χώρες. Από την
ίδρυσή της, το 1981, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 25GW εγκατεστηµένης
ισχύος, έχοντας σηµειώσει κύκλο εργασιών 1,7 δισ. € το 2011. 

Η SMA θα επενδύσει το 2013 πάνω από €100 εκατοµµύρια σε έρευνα και ανάπτυξη
προκειµένου να ενισχύσει στρατηγικές τεχνολογίες του µέλλοντος, όπως είναι τα
υβριδικά συστήµατα µε Φ/Β και γεννήτριες ντίζελ σε χώρες µε υψηλό ηλιακό δυναµικό,
τα συστήµατα έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
ενέργειας σε οικιακές εφαρµογές, καθώς και οι λύσεις συστηµάτων για Φ/Β
εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας. 

Σχετικά µε την SMA 
Ο Όµιλος SMA και είναι ο ηγέτης στην αγορά Φ/Β µετατροπέων παγκοσµίως. Ως Όµιλος ενεργειακής
διαχείρισης παρέχει καινοτόµες τεχνολογίες για µελλοντικές εφαρµογές ενεργειακού εφοδιασµού. Η
εταιρεία εδρεύει στο Niestetal της Γερµανίας και δραστηριοποιείται σε 21 χώρες, σε έξι ηπείρους. Ο
Όµιλος επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόµενους, πλέον των εργαζοµένων
έκτακτης απασχόλησης, παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα προϊόντων της SMA περιλαµβάνει τον
κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο Φ/Β πλαισίου και για Φ/Β εγκαταστάσεις κάθε ισχύος καθώς
και συστήµατα τηλεµετρίας και ενεργειακής διαχείρισης. Το φάσµα προϊόντων περιλαµβάνει τόσο
µετατροπείς για Φ/Β 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 και τα έτη
2011 και 2012 κατέκτησε την πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό «Great Place to Work».
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FISCHER 
∂§§∞™ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂.¶.∂.

∏ ¶ƒø∆∏ ∂∆∞πƒEπ∞ ¶√À ¢π∞£∂∆∂π EPD
°π∞ ™∆∏ƒπ°ª∞∆∞ ª√¡ø™∏™

Κατά τη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης δοµικών υλικών BAU 2103 στο
Μόναχο, ο κ. Hans Peters, διευθυντής του IBU (Γερµανικό Ινστιτούτο για την
κατασκευή και το περιβάλλον), παρουσίασε τη fischer ως την πρώτη εταιρεία,
µε περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (EPD - environmental product
declaration), σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα στηρίγµατα µόνωσης.

Ο κ. Hans Peters, παρέδωσε επίσηµα την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
στον Γενικό ∆ιευθυντή της fischer Γερµανίας, κ. Alexander Zanocco, στο
περίπτερο του Ινστιτούτου για την κατασκευή και το Περιβάλλον (IBU). 
Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος, σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 14025 και
EN 15804, αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στηριγµάτων
µόνωσης. Στην αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη τόσο η διάρκεια ζωής των
στηριγµάτων, όσο και το οικολογικό αποτύπωµά τους, όσον αφορά τις πρώτες
ύλες και την απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή τους,  για τη µεταφορά
των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία και την απόρριψη ή την
ανακύκλωση των τελικών προϊόντων.

Η fischer διαθέτει λύσεις στήριξης για όλα τα είδη µόνωσης σε διάφορα πάχη
και για όλα τα είδη τοιχοποιίας: Καρφωτά βύσµατα, µε εµφανή ή κρυφό δίσκο
στήριξης, βιδωτά βύσµατα, νάιλον ή µεταλλικά. Επίσης, διαθέτει και ειδικά
στηρίγµατα µε θερµοδιακοπή (για αποφυγή σηµειακών θερµογεφυρών) για
στήριξη µεγάλων φορτίων όπως π.χ. τέντες ή σκίαστρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Απόστολος Καβάκας

Γενικός ∆ιευθυντής
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CONERGY
500KWP ™∂ µπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ™∆∂°∏

Ολοκληρώθηκε από την Conergy και συνδέθηκε µε το δίκτυο Φ/Β
εγκατάσταση 500kWp σε βιοµηχανική στέγη στη περιοχή του Ρέντη µε
συνολική κάλυψη 9.200 m2.

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασµό της Hellenic Energy A.E βάσει
συµφωνίας που υπεγράφη τον περασµένο Σεπτέµβριο. Η Conergy ανέλαβε την
υλοποίηση του έργου µε το «κλειδί στο χέρι» και ειδικότερα την προµήθεια
του εξοπλισµού τη µελέτη, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του
Φ/Β πάρκου.

Ο συνολικός εξοπλισµός που απαιτήθηκε για το έργο περιλαµβάνει 2.082
premium Φ/Β γεννήτριες Conergy PowerPlus 240P και βάσεις στήριξης
Conergy SolarFamulus. Σηµαντική θα είναι η προσφορά της Φ/Β
εγκατάστασης στο βεβαρηµένο αττικό περιβάλλον, καθώς όταν λειτουργήσει
αναµένεται να παράγει 706.270 kWh/έτος δηλαδή όσο θα κατανάλωναν
ετησίως περίπου 200 νοικοκυριά, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται η µείωση
εκποµπής 360 τόνων CO2 το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Σχολιάζοντας την υπογραφή της συµφωνίας, αλλά και τις προοπτικές που αυτή
ανοίγει ο Πρόεδρος της Conergy Ελλάδος ∆ρ. Στέφανος Μελισσόπουλος
τόνισε τα εξής: 
«Χάρη στο άριστο κλίµα της χώρας, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην
Ελλάδα αποτελούν τον τέλειο συνδυασµό προώθησης της πράσινης
επιχειρηµατικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, τα υψηλά
επίπεδα ηλιοφάνειας της χώρας δεν είναι το µόνο πλεονέκτηµα. Ο µεγάλος
αριθµός βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ειδικά στην Αττική, παρέχει  ιδανικές
συνθήκες για ενεργειακά καθαρές και επιχειρηµατικά ασφαλείς επενδύσεις.
Υπάρχουν ακόµη µεγάλες δυνατότητες σε αυτό τον τοµέα».
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«Η Conergy διαθέτει µοναδική ιστορία και πολλά χρόνια εµπειρίας στο χώρο
της ηλιακής ενέργειας», δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της “Hellenic Energy
A.E.” κ. Ιωάννης Καβάλης, «γεγονός που θεωρούµε ζωτικής σηµασίας κατά το
σχεδιασµό ηλιακών συστηµάτων σε βιοµηχανικές στέγες. Τα πάντα
παρέχονται από µία µόνο πηγή και είµαστε σίγουροι για την κορυφαία
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που η Conergy προσφέρει. Αυτό είναι
πολύ σηµαντικό όταν προχωρά κάποιος σε µια επένδυση, ιδιαίτερα σε
δύσκολους καιρούς όπως αυτοί σήµερα».

Conergy company profile
Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερµανικού Οµίλου Conergy AG, ο οποίος
δραστηριοποιείται στην κατασκευή και προώθηση προηγµένης τεχνολογίας προϊόντων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας καθώς και στη µελέτη και υλοποίηση µεγάλων Φ/Β
Συστηµάτων µε το «κλειδί στο χέρι». ∆ιαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία στην
προµήθεια, το σχεδιασµό, τη µελέτη και την εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η
Conergy ΜΕΠΕ έχει ηγετικό ρόλο στην Ελληνική αγορά Φωτοβολταϊκών διατηρώντας
σταθερά υψηλά µερίδια κατά την εξαταετία 2007-2012. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται
σε 15 χώρες, έχει προµηθεύσει Φ/Β συστήµατα συνολικής ισχύος άνω του 2,2 GWp
παγκοσµίως, ενώ έχει υλοποιήσει έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 600
ΜWp.
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HELIOSRES
∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ∫∞π §∂π∆√Àƒ°π∞ 14

√π∫π∞∫ø¡ º/µ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ ∫∞π ∂¡√™
∞À∆√¡√ª√À Àµƒπ¢π∫√À ™À™∆∏ª∞∆√™ ™∂

™∆∂°∂™ ∫∆πƒπø¡ ∫√π¡øº∂§ø¡ π¢ƒÀª∞∆ø¡

Η HELIOSRES συνεχίζοντας την πολύ επιτυχηµένη πορεία της στην αγορά των
Φ/Β συστηµάτων, ανακοινώνει την ανάληψη έργου για την εγκατάσταση και
λειτουργία 14 οικιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων καθώς και ενός
αυτόνοµου υβριδικού Φ/Β συστήµατος σε στέγες κτηρίων που στεγάζουν
κοινωφελή ιδρύµατα. Τα έργα θα υλοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Γαλαξίδι) και η συνολική
ισχύς τους ανέρχεται στα 140 kW. 
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες των κτηρίων αυτών
έχει στόχο την εξασφάλιση σταθερών εσόδων στα ιδρύµατα για τα 25
επόµενα έτη και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους. Η εγκατάσταση
των οικιακών Φ/Β συστηµάτων θα βελτιώσει σηµαντικά την ενεργειακή
απόδοση των κτηρίων και θα συµβάλλει παράλληλα στην προστασία του
περιβάλλοντος. 
Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστηµάτων  θα υλοποιηθούν
εξ΄ολοκλήρου από το εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό της HELIOSRES. Τα
συγκεκριµένα Φ/Β συστήµατα αναµένεται να παράγουν σε ετήσια βάση
περίπου 204.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας µε αυτόν τον
τρόπο την εκποµπή περίπου 173 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
Έχοντας εγκαταστήσει συνολικά πάνω από 30 MW σε πάρκα και βιοµηχανικές
στέγες, και περισσότερα από 210 οικιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα σε στέγες
κτηρίων, η HELIOSRES αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους εγκαταστάτες
Φ/Β συστηµάτων στη χώρα µας µε µακρόχρονη και πλούσια εµπειρία στο
χώρο. 
Η εγκατάσταση οικιακών Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε δώµατα και στέγες
κτηρίων δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και πολύ µικρές επιχειρήσεις, να
επενδύσουν στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα έως 10 kWp. Οι συγκεκριµένες επενδύσεις
συνεχίζουν να προσφέρουν σηµαντικές αποδόσεις επί των επενδυµένων
κεφαλαίων και ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον µας.
Η HELIOSRES, πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 και στελεχωµένη µε
έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
στους πελάτες της, αναλαµβάνοντας τον σχεδιασµό, µελέτη, προµήθεια,
εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 
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22 ¶∞ƒ∫∞ ª∂ ∞¡∆π™∆ƒ√º∂π™ KOSTAL

Η Κρητική Ενεργειακή κατασκεύασε για λογαριασµό πελατών της το τελευταίο
εννεάµηνο 11 πάρκα των 100kWp έκαστο στη Ρόδο και 12 πάρκα των 80kWp
έκαστο στην Κρήτη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στο παρελθόν,
χρησιµοποιήθηκαν οι αντιστροφείς της εταιρίας KOSTAL Solar Electric και
συγκεκριµένα τοποθετήθηκαν 206 τεµάχια KOSTAL PIKO 10.1 DCS. 

Όπως µας δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Νίκος Κουριδάκης “η Κρητική
Ενεργειακή Α.Ε. έχει καταξιωθεί ως κορυφαίος project developer λόγω της
απόλυτης προσήλωσής της στην ποιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγουµε να
χρησιµοποιούµε αντιστροφείς της KOSTAL ώστε να επωφεληθούµε από την
αξιοπιστία τους και να διασφαλίσουµε την υψηλή παραγωγή. Η ευκολία στην
εγκατάσταση, η τεχνική υποστήριξη, η υψηλή απόδοση, και κυρίως η συνεπής
λειτουργία τους από την πρώτη στιγµή της σύνδεσης, έχουν καταστήσει του
αντιστροφείς αυτούς ως την πρώτη επιλογή για την κατασκευή φ/β
συστηµάτων από την εταιρεία µας. 

Το όνοµα “KOSTAL” έχει γίνει για εµάς συνώνυµο της αξιοπιστίας και της
ευκολίας, στον τοµέα των αντιστροφέων.”



30 ÙÂ‡¯Ô˜ 25 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013

∂π¢∏™∂π™

KACO NEW ENERGY
∫∞¡∂π ¶ƒ∞°ª∞∆π∫√∆∏∆∞ ∆∏¡ ¶∞ƒ√Ã∏

∏§π∞∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ °π∞ ∂ƒ°√ √ƒ√™∏ª√

Η KACO new energy GmbH, µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής
ηλιακών µετατροπέων στον κόσµο, αναπτύσσει για πρώτη φορά την πλήρη
διαχείριση ενέργειας, στα πλαίσια ενός πρότζεκτ τοπικής αποθήκευσης
ενέργειας. Από τον Αύγουστο του 2012 αναπτύσσεται στην κοινότητα
Weinsberg (στη Γερµανία) ένα πρότυπο οικιστικό συγκρότηµα, στο οποίο η
ηλιακή ενέργεια θα καλύπτει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την παροχή ρεύµατος και
θα συµβάλει επίσης και στην παροχή θερµότητας.

Την παροχή ρεύµατος στο πρότζεκτ "Quartierspeicher Weinsberg“ (τοπική
αποθήκευση Weinsberg) θα αναλάβει φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µε
κατανεµηµένες φωτοβολταϊκές γεννήτριες συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος
150,12 kW. Για την ενδιάµεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας από τον
ήλιο θα χρησιµοποιηθεί µια κεντρική µπαταρία λιθίου-ιόντων των 150 kWh. Για
τη φόρτιση και την αποφόρτιση της µπαταρίας, η KACO new energy έχει
αναπτύξει ειδικά για το πρότζεκτ έναν µετατροπέα δύο κατευθύνσεων µε
ισχύ 120 kW. Αυτός χαρακτηρίζεται από ταχείς χρόνους αντίδρασης και υψηλό
βαθµό απόδοσης.

Για τη θερµική αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας έχει προβλεφθεί µια
κεντρική δεξαµενή ενδιάµεσης αποθήκευσης χωρητικότητας περ. 20.000
λίτρων. Αυτή συνδέεται µαζί µε µια κεντρική µονάδα παραγωγής θερµότητας
και µε µια αντλία θερµότητας σε ένα τοπικό δίκτυο θέρµανσης. Επιπλέον,
κάθε κτίριο διαθέτει τη δική του εγκατάσταση ηµερήσιας αποθήκευσης. Για
την επίτευξη της µέγιστης τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος και θερµότητας
από ηλιακή ενέργεια και τη βέλτιστη µεταξύ τους προσαρµογή, η KACO new
energy, εκτός από τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας, θα αναλάβει και
τον έλεγχο όλων των θερµικών στοιχείων του συστήµατος. Σε αυτόν
περιλαµβάνεται και η επιτήρηση, η οποία θα περιλαµβάνει όλες τις
ενεργειακές ροές του οικιστικού συγκροτήµατος. Τα δεδοµένα που
συλλέγονται θα χρησιµοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του υπάρχοντος
συστήµατος.

"Με την εφαρµογή της ιδέας της πλήρους διαχείρισης ενέργειας σε ένα
πρότζεκτ τοπικής αποθήκευσης ενέργειας, η KACO new energy αποδεικνύει
ότι δεν περιοριζόµαστε στη θέση µας ως εταιρεία παραγωγής εξοπλισµού,
αλλά µπορούµε να φέρουµε εις πέρας για τους πελάτες µας και περίπλοκα
συστήµατα υψηλής ολοκλήρωσης", είπε ο ∆ιευθυντής της εταιρείας Ralf
Hofmann σχετικά µε τη µεγάλη βαρύτητα του πρότζεκτ για την επιχείρηση.
Το πρότυπο οικιστικό συγκρότηµα επίσης προσφέρει τη δυνατότητα της
διερεύνησης των τρόπων µε τους οποίους η τοπική αποθήκευση ενέργειας
µπορεί να αποφορτίσει και να υποστηρίξει το δηµόσιο δίκτυο ρεύµατος.
Εποµένως, η KACO new energy θα συνεργαστεί µε παρόχους ρεύµατος για τον
καθορισµό των απαιτήσεων για τη µελλοντική δοµή των δικτύων ρεύµατος και
την ανάπτυξη παραµέτρων ελέγχου. Το πρότυπο πρότζεκτ στο Weinsberg θα
αποτελέσει το προσχέδιο µιας αυτόνοµης, ηλιακής παροχής ενέργειας, η
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από άλλους µεγάλους καταναλωτές,
όπως ξενοδοχεία και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
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Η έναρξη κατασκευής του οικιστικού συγκροτήµατος "Steinbruchweg" έγινε
τον Αύγουστο του 2012. Σε µια έκταση 16.000 m² προβλέπονται 23 κατοικίες:
έξι µονοκατοικίες, µια µονοκατοικία µε µία ηµιαυτόνοµη κατοικία,
συγκρότηµα δέκα σπιτιών σε σειρά και µία πολυκατοικία µε πέντε
διαµερίσµατα. Η ολοκλήρωση έχει προγραµµατιστεί για το τέλος του 2013. 
Η εκτέλεση του πρότζεκτ γίνεται από την Kruck + Partner Wohnbau und
Projektentwicklung GmbH und Co. KG από το Heilbronn. Οι µονάδες για το
φωτοβολταϊκό σύστηµα προέρχονται από την Yingli Green Energy.
Χρησιµοποιούνται έξυπνες µονάδες ισχύος 270 W από τη Yingli Solar, σειρά
PANDA, εξοπλισµένες µε τεχνολογία βελτιστοποίησης (Optimizer) της Tigo
Energy.

Σχετικά µε την KACO new energy
Η KACO new energy είναι παγκοσµίως ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές
µετατροπέων για τροφοδοσία των δικτύων µε ρεύµα από ηλιακή ενέργεια. Η γκάµα
των προϊόντων της περιλαµβάνει ένα συνεχές φάσµα µονάδων που καλύπτει από
εγκαταστάσεις σε µονοκατοικίες έως ηλιακά πάρκα ισχύος της τάξης των µεγαβάτ.
Από το 1999, η επιχείρηση µε έδρα στο Neckarsulm έχει διαθέσει στην αγορά
µετατροπείς συνολικής ισχύος σχεδόν έξι γιγαβάτ. Η KACO new energy είναι η πρώτη
επιχείρηση στον τοµέα των φωτοβολταϊκών που παράγει το µετατροπέα της σειράς
Powador µε µηδενικό αποτύπωµα CO2. Πέραν των ηλιακών µετατροπέων για
διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα συστήµατα, η γκάµα των προϊόντων της εταιρείας
περιλαµβάνει από µετατροπείς για συνδυασµό θέρµανσης και ισχύς και για µονάδες
συγκεντρωτικών πάνελ έως και συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας για ηλιακές
εγκαταστάσεις.
Ηλιακή ενέργεια όλο το εικοσιτετράωρο: Στο πρότζεκτ "Quartierspeicher Weinsberg"
(Τοπική αποθήκευση Weinsberg), τόσο η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος όσο και της
θερµότητας θα προέρχονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από ηλιακή ενέργεια (όψη της
µακέτας).

Για περισσότερες πληροφορίες

KACO new energy GmbH

Γεώργιος Γεωργιάδης

Πωλήσεις και Marketing



TÜV AUSTRIA HELLAS
∞¡∞§∏æ∏ ¡∂ø¡ ∂ƒ°ø¡ ™∆∏¡

¶π™∆√¶√π∏™∏ ∆ø¡ ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡

Η TÜV AUSTRIA HELLAS, διαπιστευµένος Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης
από το Ε.ΣΥ.∆. για Αρχικό και Περιοδικό Έλεγχο Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
διασυνδεµένων στο ηλεκτρικό δίκτυο βάσει του προτύπου ΕΝ 62446, το
τελευταίο τετράµηνο έχει αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση 105 νέων
φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής µελλοντικής εγκατεστηµένης ισχύος άνω των
83 MWp.

Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει το επιχειρηµατικό
περιβάλλον της χώρας, η TÜV AUSTRIA HELLAS εξακολουθεί να κατέχει ενεργό
ρόλο στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, όντας ο ηγέτης Οργανισµός
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην Ελλάδα στις αρχικές επιθεωρήσεις και
πιστοποιήσεις καθώς και στους περιοδικούς ελέγχους στα Φ/Β συστήµατα. 

Μέχρι σήµερα, έχει συνεργαστεί µε 102 εταιρείες εγκατάστασης Φ/Β
συστηµάτων και µε περισσότερους από 145 επενδυτές συµβάλλοντας
ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και συνεπακόλουθα της
αποδοτικότητας των Φ/Β εγκαταστάσεων που έχει επιθεωρήσει, ενώ συνολικά
διαχειρίζεται την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση σε περισσότερα
από 300 έργα στα φωτοβολταϊκά µε συνολική ισχύ άνω των 200 MWp.
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CLIMATHERM 2014
¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏

Καθώς το 2012 πλησιάζει στο τέλος του, ευχόµαστε το 2013 να µας φέρει πιο
κοντά στην ανάκαµψη της οικονοµίας και στη λύση των προβληµάτων µας. 
Η προηγούµενη Climatherm, το 2012, ξεπερνώντας κάθε πρόβλεψη και
δικαιώνοντας όλους εµάς, διοργανωτές, εκθέτες και επισκέπτες, που
πιστεύαµε και εξακολουθούµε να πιστεύουµε στις δυνάµεις µας, αποτέλεσε
µια εξαιρετικά επιτυχηµένη έκθεση σε καιρούς πολύ δύσκολους για όλους.
Με περισσότερους από 25.000 επισκέπτες, απόδειξε ότι η µοναδική αυτή
Εξειδικευµένη Έκθεση είναι η µεγαλύτερη διεθνής διοργάνωση του κλάδου
στη χώρα µας µε σηµαντική συµβολή στην οικονοµία και στην προώθηση των
επιχειρήσεων. 

Η προετοιµασία της ∆ιεθνούς Έκθεσης Climatherm 2014 έχει αρχίσει. Aπό 6
έως 9 Μαρτίου 2014, από τις 11:00 π.µ. έως τις 21:00 µ.µ., η ∆ιεθνής Έκθεση
Climatherm 2014, θα φιλοξενήσει όλους τους πρωτοπόρους της αγοράς σε
ένα µοναδικό χώρο συνολικής έκτασης 45.000 τ.µ., και πάλι στις διεθνών
προδιαγραφών εγκαταστάσεις  Εκθέσεων και Συνεδρίων του υπερσύγχρονου
Εκθεσιακού  Κέντρου Metropolitan Expo, στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα. 

Το µήνυµα της επιτυχίας από την Climatherm 2012 έπεισε πρώτα εµάς και
µετά τους εκθέτες και το κοινό που µας τίµησε, ότι χαµένη µάχη είναι η µάχη
που δεν δόθηκε.  Γι’ αυτό και το σύνθηµά µας για την Climatherm 2014 είναι:  
«Στοχεύουµε ψηλά – Κοιτάµε µακριά».  

Προσδοκούµε βάσιµα ότι το 2014 θα αποτελέσει σταθµό για µια θετική
πορεία της οικονοµίας µας και την αρχή για το ξεπέρασµα των δυσκολιών.
Πληθαίνουν οι επιχειρηµατίες και οι επαγγελµατίες εκείνοι που,
προσβλέποντας σε καλύτερες µέρες, «στοχεύουν ψηλά» και «κοιτάζουν
µακριά» έτοιµοι να αξιοποιήσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες είτε µε το ΕΣΠΑ
είτε µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης.

Η ∆ιεθνής Έκθεση Climatherm 2014, 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) αλλά και µε την παρουσία όλου του επαγγελµατικού και τεχνικού
κόσµου του κλάδου, θα προβάλλει µε τον καλύτερο τρόπο τους τοµείς των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας – των Φωτοβολταϊκών – 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 – της Ηλιακής Ενέργειας – της Ύδρευσης – της
Αφαλάτωσης  καθώς και στον τοµέα της Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων,
παρουσιάζοντας όλες τις νέες εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας, που τόσο
ανάγκη έχει ο πλανήτης µας, η ανθρωπότητα, αλλά και η αγορά. 

Εµείς στην Project έχουµε αποδείξει στην πράξη ότι µπορούµε να στοχεύουµε
ψηλά και να κοιτάµε µακριά κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι
πρωτοπόροι του κλάδου, εµπιστεύονται την Climatherm εδώ και 25 χρόνια. 

6 – 9 Μαρτίου 2014
Εκθεσιακό Κέντρο
Metropolitan Expo

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
«Ελ. Βενιζέλος»
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SABO ENERGY
À¶∏ƒ∂™π∂™ ™À¡∆∏ƒ∏™∏™ º/µ
™À™∆∏ª∞∆ø¡

Η SABO Energy προσφέρει Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Προληπτικής
Συντήρησης προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόληψη και αποκατάσταση της
λειτουργίας του φωτοβολταϊκου πάρκου, επιτυγχάνοντας έτσι την µέγιστη
απόδοση της επένδυσης, χωρίς χαµένες πολύτιµες ώρες παραγωγής.

Με εφόδιο την εµπειρία από το σχεδιασµό και την υλοποίηση πάρα πολλών
ηλεκτροµηχανολογικών έργων και Φ/Β εγκαταστάσεων, εξασφαλίζει στους
πελάτες της την βέλτιστη κάθε φορά λύση, προσαρµοσµένη στις ανάγκες της
εκάστοτε εγκατάστασης.

Η υψηλή τεχνογνωσία και η πολυετής εµπειρία των µηχανικών της SABO S.A.
διασφαλίζει στους πελάτες της άριστη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών,
υψηλή απόδοση της επένδυσης, άµεση παρέµβαση και αποκατάσταση
προβληµάτων και βλαβών µε πλήρη τεχνική υποστήριξη 24 ώρες, 7 ηµέρες,
365 ηµέρες.
Η SABO S.A. είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001-2008 κατά ISO 14001:2004
και κατά ΕΛΟΤ 1801:2008.

Καλύπτονται άµεσα ότι ανάγκες προκύψουν στο Φ/Β συστήµα, τόσο σε
ανταλλακτικά όσο και σε εξοπλισµό, ώστε το σύστηµα να λειτουργεί σύµφωνα
µε τις προδιαγραφές, πετυχαίνοντας την Ελάχιστη Εγγυηµένη ∆ιαθεσιµότητα
και το Ελάχιστο Εγγυηµένο PR (Performance Ratio). Όλες οι υπηρεσίες
συντήρησης των συστηµάτων πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Επιπλέον δίνουµε την δυνατότητα παρακολούθησης (monitoring) της
εγκατάστασης από το κέντρο ελέγχου της SABO S.A., µε αποτέλεσµα τον
άµεσο εντοπισµό και επίλυση των προβληµάτων είτε εξ’ αποστάσεως, είτε µε
επιτόπου επίσκεψη αυθηµερόν εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας των Φ/Β συστηµάτων κατασκευής µας
παρέχεται δωρεάν προληπτική συντήρηση κατά τα οριζόµενα και στο
εγχειρίδιο συντήρησης της SABO S.A. που παραδίδεται στον πελάτη µε την
ολοκλήρωση του έργου.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
∏ ¶§∂√¡ ¢∏ª√ºπ§◊™ ∂¶ø¡Àªπ∞ ™∆∏¡

∫∞∆∏°√ƒπ∞ º/µ ª∂∆∞∆ƒ√¶∂ø¡

Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας IMS Research, οι µετατροπείς της SMA
Solar Technology AG (SMA) είναι οι πλέον δηµοφιλείς µετατροπείς διεθνώς.
Το IMS Research, το οποίο παρέχει έρευνες αγοράς και συµβουλευτικές
υπηρεσίες στον τοµέα της βιοµηχανίας ηλεκτρονικών προϊόντων, ζήτησε τη
γνώµη 400 χρηστών φωτοβολταϊκών µετατροπέων, µεταξύ αυτών διανοµείς,
εγκαταστάτες, επιχειρήσεις παροχής ολοκληρωµένων συστηµάτων και
επιχειρήσεις χονδρεµπορίας. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν συνολικά 74 διαφορετικές εταιρικές επωνυµίες –
σαφώς περισσότερες σε σύγκριση µε την έρευνα του προηγούµενου έτους. 
Η SMA συγκέντρωσε σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των απαντήσεων και
καταλαµβάνει την πρώτη θέση µεταξύ των προτιµώµενων εταιρικών
επωνυµιών στη Γερµανία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Η.Π.Α.. 
Η IMS Research αναλύει τα αποτελέσµατα της έρευνας και τους λόγους για
τους οποίους οι πελάτες επιλέγουν τον εκάστοτε κατασκευαστή µετατροπέων
και τα προϊόντα του στην έκθεση «PV Inverter Customer Survey – World –
2013» που πρόκειται να δηµοσιευθεί προσεχώς.

Η µελέτη καταδεικνύει κυρίως τη σηµασία των παροχών εγγύησης και των
υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Περισσότεροι από 90 ερωτηθέντες
ανέφεραν ότι αυτές οι παράµετροι είναι σηµαντικές ή και καθοριστικής
σηµασίας για τα περισσότερα έργα. Η σηµαντικότερη υπηρεσία που µπορεί να
παρέχει ένας κατασκευαστής, είναι να ανταποκρίνεται σε αιτήµατα τεχνικής
υποστήριξης µε χρόνο απόκρισης σηµαντικά µικρότερο από τα συνηθισµένα
δεδοµένα. Σε σηµασία ακολουθεί η υπηρεσία παροχής αποµακρυσµένης
επιτήρησης εγκαταστάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες στην

Ελλάδα: 

Βίκυ Ζερβούδη
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Με 35% των προτιµήσεων, η SMA κατέλαβε την πρώτη θέση και στην
κατηγορία «Προµηθευτής µε τις πλέον ελκυστικές παροχές εγγύησης και
τεχνικής υποστήριξης». «Λαµβάνοντας υπόψη την έντονα ανταγωνιστική
αγορά φωτοβολταϊκών συστηµάτων, οι ελκυστικοί όροι εγγύησης, οι
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, καθώς και η καλή φήµη καθίστανται ολοένα
και πιο σηµαντικές για την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και την
κατάκτηση µεριδίων αγοράς, για τους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών
µετατροπέων», δηλώνει ο κ. Sam Wilkinson, προϊστάµενος της IMS Research
και υπεύθυνος για έρευνες στον τοµέα των φωτοβολταϊκών µετατροπέων και
στον τοµέα Balance of System. 

Σχετικά µε την SMA 
Ο Όµιλος SMA και είναι ο ηγέτης στην αγορά φωτοβολταϊκών µετατροπέων
παγκοσµίως. Ως Όµιλος ενεργειακής διαχείρισης παρέχει καινοτόµες τεχνολογίες για
µελλοντικές εφαρµογές ενεργειακού εφοδιασµού. Η εταιρεία εδρεύει στο Niestetal
της Γερµανίας και δραστηριοποιείται σε 21 χώρες, σε έξι ηπείρους. Ο Όµιλος
επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόµενους, πλέον των
εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης, παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα προϊόντων της SMA
περιλαµβάνει τον κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου και
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος καθώς και συστήµατα τηλεµετρίας και
ενεργειακής διαχείρισης. 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 και τα έτη
2011 και 2012 κατέκτησε την πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό «Great Place to
Work».
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KRANNICH SOLAR & 
LUXOR SOLAR GMBH

¡∂∞ ™Àªºø¡π∞ ¶ƒ√ª∏£∂π∞™ º/µ ¶∞¡∂§
™À¡√§π∫∏™ π™ÃÀ√™ 20MWP °π∞ ∆√

¶ƒø∆√ ∆ƒπª∏¡√ ∆√À 2013

Νέα επιβεβαίωση της δυναµικής της Krannich Solar στην Ελληνική αγορά
αποτελεί η υπογραφή νέας συµφωνίας µε την διεθνούς φήµης
κατασκευάστρια εταιρεία φωτοβολταϊκών πάνελ LUXOR Solar GmbH, για την
διανοµή προϊόντων LUXOR συνολικής ισχύος 20MWp κατά την διάρκεια του
πρώτου τριµήνου του 2013.

Η µεγάλη αύξηση της ζήτησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων µετά την ψήφιση
των νέων µέτρων και η εγγύηση που παρέχει το όνοµα της Krannich Solar
αποτέλεσαν τα κύρια αίτια επικύρωσης µιας εκ νέου αξιοσηµείωτης
συµφωνίας µεταξύ των δύο κορυφαίων Γερµανικών εταιρειών, οι οποίες επί
πέντε χρόνια πρωτοστατούν στην Ελληνική αγορά, επιτυγχάνοντας την
προµήθεια φωτοβολταϊκών πάνελ LUXOR συνολικής ισχύος 80MWp µέσω του
εξειδικευµένου δικτύου συνεργατών της Krannich Solar. 

Η Krannich Solar αποτελεί εξουσιοδοτηµένο διανοµέα των προϊόντων LUXOR
σε όλη την Ελληνική επικράτεια, την Κύπρο και την Βουλγαρία µε εγγυηµένο
απόθεµα προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και
δύναται να καλύψει τις άµεσες ανάγκες των συνεργατών της. 

Σχετικά µε τα προϊόντα LUXOR:
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ LUXOR χαρακτηρίζονται για την υψηλή απόδοση τους
εξαιτίας της κατά 4% αυξηµένης επιφάνειας των κυψελών τους, µε
αποτέλεσµα την επίτευξη αυξηµένης ισχύος έως και 6,5 Wp σε σχέση µε την
ονοµαστική τους ισχύ. Η ποιότητα των πάνελ LUXOR ενισχύεται από την
εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος διάρκειας 10 ετών και από τις εγγυήσεις
απόδοσης της ονοµαστικής ισχύος οι οποίες αγγίζουν τα 25 έτη. Οι συνεχείς
µετρήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του κάθε φωτοβολταϊκού πάνελ
LUXOR ξεχωριστά, διασφαλίζουν τους κανόνες ποιότητας της Γερµανικής
εταιρείας. Ανεξάρτητα ινστιτούτα όπως το TÜV, το Fraunhofer Institut  für
Solare Energie-systeme (ISE) και το Photovoltaik - Institut Berlin (PI)
εγγυώνται την άριστη ποιότητα των πάνελ, µέσα από συνεχείς ελέγχους στην
απόδοση, στους συντελεστές θερµοκρασίας  και στα υλικά κατασκευής
αυτών. 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ LUXOR περνούν από επιπλέον ποιοτικούς ελέγχους
µέσω ειδικής διεργασίας σχετικά µε ενδεχόµενες µικροσκοπικές σχισµές στις
φωτοβολταϊκές κυψέλες, όπως επίσης και από θερµογραφική ανίχνευση για
ενδεχόµενα βραχυκυκλώµατα και αστοχίες επαφών. Για την µέγιστη
εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των πάνελ LUXOR κατά την διαδικασία της
παραγωγής, η Γερµανική εταιρεία εισήγαγε και την πιστοποίηση των “Identity
Components”. Με αυτή  την µέθοδο η ποιότητα του προϊόντος αποδεικνύεται
µε ένα ορατό υδατογράφηµα. Η διαδικασία λειτουργεί σαν “Identity –
Backsheet” σχετικά µε τον κατασκευαστή, την ηµεροµηνία εισαγωγής και τον
αριθµό της παρτίδας. Η ιδέα της συγκεκριµένης διαδικασίας βασίζεται στην
δυνατότητα εντοπισµού των στοιχείων που µπορούν να βοηθήσουν στην
περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάνελ. 
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Η ασφάλεια της παράδοσης των προϊόντων της LUXOR Solar διασφαλίζεται
µέσα από τις συνεργασίες της εταιρείας µε τα ισχυρότερα παγκόσµια δίκτυα
µεταφορών. Επίσης, µέγιστη σηµασία προσδίδεται στην υποστήριξη µετά την
πώληση, όπου σε περίπτωση αποδεδειγµένης τεχνικής αστοχίας, η άµεση
αντικατάσταση του προϊόντος λαµβάνει µέρος εντός 96 ωρών από την
παραλαβή της αναφοράς. Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που ακολουθεί η
LUXOR Solar αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων της από
την διαδικασία της παραγωγής µέχρι και την εξυπηρέτηση του τελικού
πελάτη.

Σχετικά µε την Krannich Solar:
Η Krannich Solar ιδρύθηκε το 1995 και η ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας οδήγησε
στην ίδρυση 21 υποκαταστηµάτων σε 14 χώρες. Τα τελευταία δέκα χρόνια ο κύκλος
εργασιών της εταιρείας αυξάνεται συνεχώς και το ανθρώπινο δυναµικό της Krannich
Solar ενισχύθηκε µε την προσθήκη πολλών νέων στελεχών, µε αποτέλεσµα η εταιρεία
να απασχολεί σήµερα περισσότερους από 350 εργαζοµένους, οι οποίοι συµβάλλουν
ενεργά στην εξάπλωση της ενεργειακής επανάστασης.
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 στην Ευρώπη.

Σχετικά µε την LUXOR Solar GmbH:
Η LUXOR Solar GmbH είναι Γερµανική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2004 και
εξειδικεύεται στον σχεδιασµό και την παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ, τηρώντας µε
πλήρη υπευθυνότητα όλους τους κανόνες καινοτοµίας και προστασίας του
περιβάλλοντος. Η εταιρεία στεγάζει την έδρα της στην Στουτγάρδη (Νότια Γερµανία),
όπου και λαµβάνουν µέρος όλα τα στάδια της έρευνας για τον σχεδιασµό
φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης. Η κατασκευή ενός πάνελ υψηλής απόδοσης
προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών κανόνων κατά την διάρκεια όλων των σταδίων
παραγωγής. Η LUXOR Solar έχοντας υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους
συνεργάτες της αλλά και την κοινωνία, τηρεί πιστά όλους τους κοινωνικούς,
οικολογικούς και οικονοµικούς κανόνες, κατά την διαδικασία παραγωγής και πώλησης
των προϊόντων της.
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SUNWIND ENERGY FOR ALL
4 ¡∂∞ º/µ ¶∞ƒ∫∞ ∫∞π 

3 µπ√ª∏Ã∞¡π∫∂™ ™∆∂°∂™

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL µεταφέρεται στο PHILLIPOS BUSINESS
CENTER δίπλα στο Mediterranean Cosmos σε νέα πολυτελή γραφεία µε άνετο
Parking, και δίπλα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης για την ποιοτικότερη
και αµεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

Παρακάτω µπορείτε να δείτε τα προϊόντα που θα προσπαθήσει η εταιρεία µας
µέσα στα επόµενα χρόνια να φέρει κοντά σε όλους τους πελάτες της, γιατί το
µέλλον της πατρίδας µας και της γης ανήκει στην πράσινη ενέργεια µε ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που είναι και το MOTO και LOGO της εταιρείας µας: ENERGY FOR ALL 

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL υπέγραψε και υλοποίησε 4 νέα
φωτοβολταικά πάρκα, 3 βιοµηχανικές στέγες ισχύος 50 και 100 KWP για τη
βιοµηχανία  ΠΟΥΛΙΤΣΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Ε. στην Β.Ι.Π.Ε. Σίνδου, και 100 KWP για τη
βιοµηχανία  Κρεάτων STOHOS FOODS στη Β.Ι.Π.Α.  Λακκώµατος. Επίσης υλοποιεί
φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 100KWP στην Φλώρινα, για την Αφροδίτη ∆ιαµαντή.

ΕΡΓΟ ΠΟΥΛΙΤΣΙ∆ΗΣ 50KWP 

ΕΡΓΟ ΠΟΥΛΙΤΣΙ∆ΗΣ 100KWP 
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ΕΡΓΟ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 100KWP

ΕΡΓΟ STOHOS FOODS 100KWP                                                               

O  Μάριος ∆ράµαλης µε την εµπειρία 6 ετών σε 300 ενεργειακά έργα  εγγυάται
την ποιοτική κατασκευή των έργων σας µε την εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR
ALL που ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100%. Με την άµεση
κατασκευή του έργου, οι πελάτες µας έχουν άµεσα έσοδα και οικονοµικό
όφελος.

∂π¢∏™∂π™
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Σύνδεσµος ιδρύθηκε µε σκοπό να προάγει το θέµα της µόνωσης στα κτίρια.
Ενα θέµα επίκαιρο αλλά και απαιτητικό.
Προσπαθεί µε τα µέλη του να κινείται σε δύο άξονες:
Ο πρώτος άξονας είναι η διαρκής επιµόρφωση των µελών του, έτσι ώστε να
διασφαλίζει ότι όλα τα µέλη του τηρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των υλικών
και των διαδικασιών βελτιστοποιώντας το παρεχόµενο αποτέλεσµα και
διαφυλάσσοντας τους κατασκευαστές από τυχόν αστοχίες εφαρµογής.
Ο δεύτερος άξονας είναι η προώθηση του Συλλόγου αλλά και της γνώσης και των
οφελειών της θερµοµόνωσης σε όλους.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
1. Η εξωτερική θερµοµόνωση συνήθως δεν επιδέχεται διορθωτικής 

βελτίωσης µετά την εφαρµογή της. Η διόρθωση µιας λάθος λύσης, είναι πιο 
ακριβή από το να γίνει εξαρχής υπεύθυνη και σωστή επιλογή και εφαρµογή.

2. Η εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι ιδιαίτερα απαιτητική 
τεχνικά. Οι ιδιοµορφίες του κτιρίου και ιδιαίτερα των υφιστάµενων κτιρίων, 
χρειάζεται να αντιµετωπιστούν µε ευθύνη και εµπειρία. Για αυτό τον λόγο 
ένας µη έµπειρος εφαρµοστής θα βιαστεί να τελειώσει το έργο, µε 
αποτέλεσµα την αστοχία των θερµοµονωτικών υλικών σε διάφορα σηµεία. 
(π.χ. ρωγµές, απορρόφηση υγρασίας, αποκόλληση σοβά κτλ), είτε, στην 
καλύτερη περίπτωση, µείωση της απόδοσης του συστήµατος.

3. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές τις 
οποίες ο εφαρµοστής πρέπει να σεβαστεί, όπως τρόπος µίξης, χρόνος 
εφαρµογής και σταθεροποίησης, θερµοκρασίες περιβάλλοντος κατά την 
εφαρµογή τους κ.α.. Η προσπάθεια απλούστευσης της διαδικασίας για να 
κερδηθεί χρόνος, κρύβει τον κίνδυνο της αστοχίας των υλικών.

4.  Στην αγορά προσφέρονται πολλές παρόµοιες φαινοµενικά προτάσεις υλικών 
θερµοµόνωσης. ∆εν είναι ούτε παρόµοιες ούτε ακόµη και συγγενικές. 
Μόνο πιστοποιηµένα υλικά µπορούν να σας εγγυηθούν διάρκεια ζωής, σωστή 
συνεργασία µεταξύ τους και σταθερό συντελεστή απόδοσης, ο οποίος είναι
και ο τελικός στόχος.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το σύστηµα της Θερµοπρόσοψης είναι µια µοναδική τεχνολογία που βασίζεται
σε ένα βασικό κανόνα:
«Η µόνωση είναι πιο αποτελεσµατική όταν τοποθετηθεί στο εξωτερικό τµήµα
µιας κατασκευής».
Μεταφέροντας τη µόνωση στους εξωτερικούς τοίχους και γενικότερα σε όλο το
κέλυφος ενός κτιρίου, επιτυγχάνουµε: 
> το σύστηµα της Θερµοπρόσοψης ελαχιστοποιεί τις θερµογέφυρες, 
> µειώνει τη δίοδο του αέρα και της υγρασίας στο εσωτερικό > διατηρεί σταθερό
το εσωτερικό περιβάλλον διαβίωσης. 
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Το σύστηµα της Θερµοπρόσοψης είναι τόσο αποτελεσµατικό στο να κρατάει έξω
τη ζέστη το καλοκαίρι και το κρύο το χειµώνα. 

Εξοικονόµηση ενέργειας για ψύξη και θέρµανση που ξεπερνάει το 50%.

Η θερµοπρόσοψη είναι το σύστηµα θερµοµόνωσης που εφαρµόζεται 30 και
πλέον χρόνια στην Ευρώπη και την Αµερική. Είναι µια εναλλακτική εφαρµογή της
συµβατικής µόνωσης (Μόνωση ∆ιπλής Τοιχοποιίας και Μόνωση Σκυροδέµατος)
και η µόνη λύση θερµοµόνωσης και ανακαίνισης για τα παλιά κτίρια ,που παρέχει
θεαµατικό θερµοµονωτικό αποτέλεσµα, εξοικονόµηση ωφέλιµου χώρου ( 6τ.µ.
ανα 100τ.µ.), αρχιτεκτονική ελευθερία, ανθεκτικότητα στο χρόνο! Είναι
ουσιαστικά η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών πλακών εξωτερικά από τα
δοµικά στοιχεία (πχ. τουβλα-µπετά ή παλιός σοβάς) και η επίστρωση τους µε
έτοιµα λεπτά, βιοµηχανικώς παραγώµενα ελαστικά επιχρίσµατα (αντί για
συµβατικό σοβά). 

Ο αναµενόµενος χρόνος απόσβεσης είναι στα πρώτα 3-5 χρόνια λειτουργίας της
εγκατάστασης, και θα κερδίζετε από εκεί και µετά για όλη την υπόλοιπη ζωή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ
> Τα συνεργεία των µελών είναι εξειδικευµένα, µε εµπειρία εφαρµογής του 

συστήµατος της εξωτερικής θερµοµόνωσης.   
> Έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στον τρόπο και στην διαδικασία εφαρµογής 

της θερµοπρόσοψης. 
> Συµµετέχουν ανελλιπώς σε σεµινάρια που οργανώνονται από τους 

κατασκευαστές των υλικών.
> Ο Σύνδεσµος εγγυάται για τα µέλη του, 

την άρτια επεξεργασία και εφαρµογή των υλικών στα κτίρια.

∂π¢∏™∂π™
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ALUMIL  -  CRYPTO AE  -  SMA  SOLAR  TECHNOLOGY  AG
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LEDGR - GAIOLITHOS - HΛΕΚΤΡΟ.Β.Α.Μ - AID ENGINEERING
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H2400 HELIOS Industrial  Roof
ΝΕΟ Βελτιωµένο Σύστηµα Βιοµηχανικών Στεγών 
της Alumil (Helios 2400-405) 
σε µεγάλες Φωτοβολταϊκές Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις 

Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία 3 φωτοβολταϊκές εγκατάστασεις στην
Βοιωτία και Αττική µε συνολική ισχύς 1,95 MW που βασίζεται στο στήριγµα
HELIOS 2400-405 της ALUMIL για Βιοµηχανικές Στέγες.

Στα πλεονεκτήµατα του βελτιωµένου συστήµατος περιλαµβάνονται:
Το νέο προφίλ H2216 το οποίο είναι ελαφρύ και συγχρόνως ισχυρό µε
αποτέλεσµα να περιορίζεται το βάρος στον φορέα της Βιοµηχανικής Στέγης. 
Λόγω διαστάσεων του προφίλ, επιτυγχάνεται καλύτερος αερισµός των πάνελ
µε αποτέλεσµα η εγκατάσταση να λειτουργεί αποδοτικότερα στις υψηλές
θερµοκρασίες.
Προσφέρεται µια οικονοµική λύση που µειώνει παράλληλα τον χρόνο
εγκατάστασης έως 50%.

Η ALUMIL αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εγκαταστατών της για γρήγορες και
ασφαλείς κατασκευές βελτίωσε σηµαντικά το σύστηµα των βιοµηχανικών
στεγών (σειρά HELIOS 2400-405) προσφέροντας µια καινοτόµα λύση µε πολλά
πλεονεκτήµατα. 

ALUMIL
Nέο βελτιωµένο σύστηµα βιοµηχανικών στεγών

ALUMIL
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Η αγορά LED βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο δεν είναι ούτε πια πρώιµο αλλά
ούτε και ώριµο. Βρίσκεται στην περίοδο όπου είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµη
αφού η τεχνολογία είναι πολύ καλύτερη παρέχοντας βελτίωση της ποιότητας
του φωτός, ενώ ταυτόχρονα η τιµή είναι πολύ πιο προσιτή σε σχέση µε το
παρελθόν. Είναι µια αγορά η οποία συνεχώς εξελίσσεται, µε τις τιµές να
βρίσκονται ολοένα σε πιο οικονοµικά πλαίσια, µε προοπτική και
αναµενόµενες εξελίξεις στο προσεχές µέλλον. Τα προϊόντα τεχνολογίας LED
αποτελούν τα πιο ανεπτυγµένα προϊόντα τεχνολογίας φωτισµού µε µεγάλη
διάρκεια ζωής (30,000 ώρες δηλαδή 30 χρόνια- µε λειτουργία 2,7
ώρες/ηµέρα), 90% οικονοµικότερα σε σχέση µε λάµπες πυρακτώσεως και
50% σε σχέση µε λάµπες οικονοµίας CFL. Οι συµβατικοί λαµπτήρες
αποτελούν ήδη παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο όχι µόνο τον
αποδοτικότερο φωτισµό αλλά και τη µείωση εκποµπών CO2 ετησίως.

Επιπρόσθετα πλεονεκτήµατα:
- Ανάβει άµεσα
- Εκπέµπει ελάχιστη θερµότητα
- ∆ε σπάει και έχει πολύ καλή µηχανική αντοχή σε δύσκολα περιβάλλοντα 

(πχ κραδασµούς)
- ∆ε µειώνεται η διάρκεια ζωής εάν αναβοσβήνει συχνά
- Ιδανικά για εφαρµογές κρυφού φωτισµού σε περιορισµένο χώρο
- ∆εν εκπέµπει υπεριώδη (UV) ακτινοβολία
- ∆εν περιέχει υδράργυρο

Η εταιρία Κρύπτο AE ιδρύθηκε το 1984 και ξεκίνησε τις δραστηριότητές της µε
την σχεδίαση, παραγωγή και χονδρική πώληση προϊόντων πληροφορικής. Από
τότε µέχρι σήµερα, έχουν προστεθεί αρκετές νέες κατηγορίες προϊόντων
στον κατάλογό της, καθώς επίσης λειτουργεί και τµήµα επιχειρηµατικών
λύσεων B2B. Τα προϊόντα φωτισµού Crypto, αποτελούν το επιχειρηµατικό

CRYPTO AE
Εξοικονόµηση µε τεχνολογία LED

CRYPTO AE
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τµήµα της Εταιρίας Κρύπτο ΑΕ, που ασχολείται µε την ανάπτυξη, παραγωγή
και χονδρική διάθεση προϊόντων φωτισµού, τα οποία διαθέτουν τεχνολογία
αιχµής, εξοικονοµούν ενέργεια και είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Ακολουθώντας τις τάσεις τις εποχής και αγοράς, η εταιρία στρέφεται σε
πράσινες τεχνολογίες και συγκεκριµένα στην προστασία περιβάλλοντος και
την οικονοµία µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Επιπλέον, η τεχνολογία LED είναι ιδανική για χρήση σε αυτόνοµα συστήµατα,
γιατί µειώνει πάρα πολύ την κατανάλωση ρεύµατος, µε αποτέλεσµα την χρήση
µικρότερου inverter και charger, καθώς και µικρότερου µεγέθους µπαταριών,
άρα µειώνει κατά πολύ το αρχικό κόστος του εξοπλισµού. 
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η σύγκριση µεταξύ των λαµπτήρων LED
έναντι των υπόλοιπων λαµπτήρων, πρέπει να γίνεται µε lumens αντί για watt,
ενώ πρέπει πάντα να ελέγχεται το CRI δηλαδή η ικανότητα µιας φωτεινής
πηγής να αναδείξει τα χρώµατα των διάφορων αντικειµένων στον χώρο µε τον
ιδανικότερο τρόπο. Η κλίµακα του CRI µετριέται από το 0 έως το 100. Οι
παλιού τύπου λαµπτήρες απέδιδαν από 52 CRI έως 62 CRI, ενώ οι σηµερινοί
λαµπτήρες µπορούν να φτάσουν µέχρι και 95 CRI.

Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µπορεί το αρχικό κόστος των
προϊόντων τεχνολογίας LED να είναι υψηλό σε σχέση µε τις λάµπες οικονοµίας
και φθορισµού ωστόσο υπάρχει σηµαντική απόσβεση σε βάθος χρόνου.
Σύµφωνα µε µετρήσεις, το 10% της ενεργειακής κατανάλωσης σε ένα σπίτι
οφείλεται στο φωτισµό, ενώ αποδοτικότερες τεχνολογίες φωτισµού
καταναλώνουν έως και πέντε φορές λιγότερη ενέργεια. 

Συνεπώς, κάποια παραδείγµατα εξοικονόµησης χρηµάτων σε σπίτι και
γραφείο είναι τα ακόλουθα:
Σπίτι
12 λάµπες πυρακτώσεως ή αλογόνου των 60W µε συνολική κατανάλωση 720W
Απόσβεση αγοράς λαµπτήρων LED σε 1-2 χρόνια και εξοικονόµηση από €80-
€250 το χρόνο ανάλογα µε τις ώρες λειτουργίας  (2,7-8 ώρες την ηµέρα)

Γραφείο
Μικτή χρήση λαµπτήρων φθορίου και αλογόνου 50% -50% µε συνολική
κατανάλωση 2800W
Απόσβεση αγοράς λαµπτήρων LED το δεύτερο χρόνο και εξοικονόµηση €500
τον χρόνο (µε 8 ώρες λειτουργία την ηµέρα)
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Επιτήρηση και έλεγχος αποκεντρωµένων Φ/Β εγκαταστάσεων
µεγάλης κλίµακας

SMA SOLAR 
TECHNOLOGY AG

Η SMA Solar Technology AG (SMA) παρέχει ακόµα πιο αποτελεσµατική λύση
για την επιτήρηση και τον έλεγχο αποκεντρωµένων φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας. Το νέο SMA Cluster Controller, σε
συνδυασµό µε τους υψηλής απόδοσης µετατροπείς στοιχειοσειράς SMA,
αποτελεί την ιδανική λύση συστήµατος έως την κλίµακα µεγαβάτ και είναι
άµεσα διαθέσιµο.

Μέγιστη ισχύς και πολυδιάστατες λειτουργίες
Το SMA Cluster Controller παρέχει ασφαλή επιτήρηση και έλεγχο έως 75
µετατροπέων στοιχειοσειράς, χάρη στο βασισµένο σε Ethernet δίαυλο
Speedwire και τον υψηλής απόδοσης διπύρηνο επεξεργαστή. Το σύστηµα
διαύλου υψηλής απόδοσης µε τεχνολογία 100 Mbit/s εξασφαλίζει µέγιστες
ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων για την επιτήρηση εγκατάστασης και τη
γρήγορη επεξεργασία των δεδοµένων µέτρησης, πληροφοριών λειτουργίας
και εντολών συστήµατος ελέγχου εγκατάστασης. Επίσης, οι ποικίλες
δυνατότητες σύνδεσης των αισθητήρων επιτρέπουν την ακόµα πιο ακριβή
αξιολόγηση της απόδοσης της εγκατάστασης. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να
προβληθεί µαζί µε άλλες πληροφορίες λειτουργίας µέσω του SMA Sunny
Portal.

∆οµοστοιχειωτό, (απο)κεντρωµένο, ιδανικό σύστηµα
Σε κάθε αποκεντρωµένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας µε
SMA Cluster Controller, εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική διαχείριση αυτής,
χάρη στη δοµοστοιχειωτή αρχιτεκτονική της. Ο ευέλικτος σχεδιασµός
συστήµατος συµπεριλαµβάνοντας οποιονδήποτε αριθµό συσκευών Cluster
Controller, τον δίαυλο Speedwire και την κεντρική διαχείριση του έργου µέσω
του SMA Power Plant Controller, εξασφαλίζει την ευέλικτη ρύθµιση της
παραγόµενης ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Το σύστηµα µπορεί να
επεκταθεί σε επαναλαµβανόµενες δοµές, αφού επιπλέον Cluster µπορούν να
προσαρµοστούν ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες.
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Οι ειδικές λύσεις της SMA Solar Technology AG (SMA) για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας, καθιστούν δυνατή την ασφαλή και
ολοκληρωµένη επιτήρηση εγκαταστάσεων ακόµα και στην κλίµακα µεγαβάτ.
Έτσι επιτρέπουν τη µείωση κόστους και τη διασφάλιση της απόδοσης, ενώ
παράλληλα πληρούν όλα τα  πρότυπα και τις νοµικές απαιτήσεις.

Σχετικά µε την SMA 
Ο Όµιλος SMA και είναι ο ηγέτης στην αγορά φωτοβολταϊκών µετατροπέων
παγκοσµίως. Ως Όµιλος ενεργειακής διαχείρισης παρέχει καινοτόµες τεχνολογίες για
µελλοντικές εφαρµογές ενεργειακού εφοδιασµού. Η εταιρεία εδρεύει στο Niestetal
της Γερµανίας και δραστηριοποιείται σε 21 χώρες, σε έξι ηπείρους. Ο Όµιλος
επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόµενους, πλέον των
εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης, παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα προϊόντων της SMA
περιλαµβάνει τον κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου και
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος καθώς και συστήµατα τηλεµετρίας και
ενεργειακής διαχείρισης. 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 και τα έτη
2011 και 2012 κατέκτησε την πρώτη θέση στο γερµανικό διαγωνισµό «Great Place to
Work». 

Για περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
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ALUMIL
Το πρώτο, ελληνικό σύστηµα ηλιακού ιχνηλάτη

ALUMIL Το πρώτο ελληνικό, ελαφρύ, κατασκευασµένο εξ’ ολοκλήρου από αλουµίνιο
σύστηµα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου
σε 2 άξονες.

Πιο συγκεκριµένα η παγκόσµια πρώτη παρουσίαση ενός ηλιακού ιχνηλάτη
κατασκευασµένου εξολοκλήρου από αλουµίνιο και η απλότητα της
κατασκευής εξέπληξαν ευχάριστα τους επισκέπτες της έκθεσης. Τα
κολακευτικά σχόλια που διατυπώθηκαν δηµιούργησαν την άποψη ότι µπορεί
να δοθεί νέα πνοή στις εγκαταστάσεις φωτοβολταικών πάρκων µε
αναβαθµισµένη απόδοση και µειωµένο τελικό κόστος.

Η κατά µέσο όρο αύξηση κατά 30% της απόδοσης των φωτοβολταικών
στοιχείων σε συνδυασµό µε την εξαιρετικά οικονοµική εγκατάσταση
καθιστούν το ελληνικό προϊόν κορυφαίο παγκοσµίως όσον αφορά την σχέση
µεταξύ τιµής και απόδοσης. Ήδη οι αποδόσεις των πρώτων εγκαταστάσεων
(βλέπε φωτογραφίες) υπερβαίνουν τις αρχικές προσδοκίες και µειώνει
δραµατικά τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.

Η βασική ιδέα του συστήµατος είναι η πατενταρισµένη κατασκευή ενός
ευέλικτου χωροδικτυώµατος. Έτσι επιτυγχάνεται η διαξονική κίνηση
βασιζόµενη όχι σε συµβατικό σύστηµα αξόνων αλλά σε µια υβριδική
πολυαξονική µετατόπιση συνδετικών στοιχείων. 

Η καινοτοµική αυτή λύση στον χώρο των Φ/Β µε την εγγύηση της ποιότητας
της ALUMIL θα αποτέλεσει σηµείο αναφοράς για τις νέου τύπου
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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ALUMIL

ΕΕίίννααιι  οο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοοςς  ιιχχννηηλλάάττηηςς  δδύύοο  ααξξόόννωωνν;;
Ναι είναι σαφώς δύο αξόνων, µιας και εκτός από την περιστροφή των
φωτοβολταϊκών πάνελ πάνω στον κεκλιµένο άξονα εξασφαλίζει και την
αζιµουθιακή περιστροφή µέσω της µετατόπισης των συνδετικών στοιχείων
του.

ΠΠοοιιάά  εείίννααιι  ηη  µµέέσσηη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααππόόδδοοσσηηςς  εεγγκκααθθιισσττώώννττααςς  ττοονν  ttrraacckkeerr;;
Οι µέχρι τώρα συγκρίσεις µε αντίστοιχες σταθερές εγκαταστάσεις δείχνουν
µεσοσταθµική ετήσια αύξηση της απόδοσης 30% τουλάχιστον.

ΠΠοοιιάά  µµέέθθοοδδοοςς  οοδδήήγγηησσηηςς  ττοουυ  ιιχχννηηλλάάττηη  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι;;  ΑΑσσττρροοννοοµµιικκώώνν
δδεεδδοοµµέέννωωνν  ήή  ααννίίχχννεευυσσηηςς  ττηηςς  αακκττιιννοοββοολλίίααςς;;
Αν και υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής του συστήµατος ανίχνευσης
ακτινοβολίας τελικά επιλέχθηκε ως βασική επιλογή η λύση των αστρονοµικών
δεδοµένων. Οι βασικοί λόγοι για αυτή την επιλογή είναι:
1. Μεγαλύτερη αξιοπιστία (σηµαντικότατο σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά 

συστήµατα ιχνηλασίας)
2. ∆υνατότητα backtracking
3. Σε χώρες µε συνθήκες ηλιοφάνειας παρόµοιες µε την Ελλάδα η µέθοδος 

ανίχνευσης του φωτός δεν δίνει εµφανή συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Για την υλοποίηση του συστήµατος αστρονοµικών δεδοµένων χρησιµοποιείται
ηλεκτρονικός εξοπλισµός από την SIEMENS (PLC)
4. Πόσοι κινητήρες χρησιµοποιούνται; Χρησιµοποιείται υδραυλικό σύστηµα;
Χρησιµοποιείται ένας κινητήρας ανά σειρά µονάδων του ιχνηλάτη. ∆εν
χρησιµοποιούµε υδραυλικά συστήµατα για λόγους απλότητας και αξιοπιστίας.
Την κίνηση αναλαµβάνει ένα κλασικό σύστηµα κινητήρα – ατέρµονα το οποίο
ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ρεύµατος.

ΠΠοοιιοοίί  µµέέθθοοδδοοιι  θθεεµµεελλίίωωσσηηςς  µµπποορροούύνν  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν;;  
ΑΑππααιιττεείίττααιι  εειιδδιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσήή  ττοουυ;;
Ο συγκεκριµένος ιχνηλάτης µπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις µέχρι τώρα
γνωστές µεθόδους θεµελίωσης. Πασσαλόµπηξη, µπετόµπηξη, µπετόν,
βαρυτικές βάσεις. Λόγω του χαµηλού ύψους (2,95 µέτρα) και της ελαφριάς
κατασκευής, δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισµός π.χ. γερανός. Η εγκατάσταση
– συναρµολόγηση του είναι παρόµοια µε αυτή των σταθερών βάσεων.
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ΠΠοοιιόό  εείίννααιι  ττοο  ττεελλιικκόό  κκόόσσττοοςς  ττοουυ  ιιχχννηηλλάάττηη;;
Αν θεωρήσουµε σαν συνολικό κόστος αυτό το οποίο περιλαµβάνει θεµελίωση
+ εξοπλισµός + συναρµολόγηση το τελικό κόστος είναι συγκρίσιµο µε αυτό
των σταθερών βάσεων και σε καµία περίπτωση µε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα
ιχνηλασίας.

ΠΠοοιιάά  εείίννααιι  ηη  ββαασσιικκήή  δδιιααφφοορράά  µµεε  τταα  άάλλλλαα  σσυυσσττήήµµαατταα  ιιχχννηηλλαασσίίααςς;;  ΕΕίίννααιι
ααξξιιόόππιισσττηη  ααυυττήή  ηη  ννέέαα  ττεεχχννοολλοογγίίαα;;
Μέχρι σήµερα τα συστήµατα ιχνηλασίας του ήλιου βασιζόταν σε συµβατικές
µεθόδους κίνησης όπως η περιστροφή κάποιου πλαισίου γύρω από κάποιο
πακτωµένο άξονα. Η διαφορά του συγκεκριµένου ηλιακού ιχνηλάτη έγκειται
στο ότι η κίνηση του πλαισίου επιτυγχάνεται µε την πολυαξονική κίνηση των
συνδετικών βραχιόνων. Η αξιοπιστία της συγκεκριµένης τεχνολογίας είναι
δοκιµασµένη εδώ και πολλές δεκαετίες σε µια πληθώρα ροµποτικών
διατάξεων. Το καινούργιο είναι η γεωµετρία της χρησιµοποίησής τους.

ΠΠοοιιάά  εείίννααιι  ηη  εεππιιφφάάννεειιαα  πποουυ  χχρρεειιάάζζεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  110000  kkww;;
∆ιαφοροποιείται ανάλογα µε το τοπογραφικό, δηλαδή παίζει ρόλο το σχήµα
του γηπέδου. Συνήθως 4,5 στρέµµατα είναι αρκετά.

ΑΑξξίίζζεειι  ττοονν  κκόόπποο  νναα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  κκάάττιι  κκιιννοούύµµεεννοο  όότταανν  ηη  εεππέέννδδυυσσηη  έέχχεειι
οορρίίζζοονντταα  2200  εεττώώνν;;
Ο συγκεκριµένος ιχνηλάτης έχει σχεδιαστεί µε κύριο γνώµονα την αξιοπιστία
και την σχέση τιµής – απόδοσης. Ακριβώς για τον λόγο της 20ετούς διάρκειας
λειτουργίας έχει επιλεγεί µια απλή κατασκευή από αλουµίνιο (σύγχρονο υλικό
µε υψηλή αντοχή). Αυτό συνεπάγεται ελάχιστες ανάγκες συντήρησης σε όλη
την διάρκεια της ζωής του. Λόγω του ότι η κατασκευή είναι εξολοκλήρου από
αλουµίνιο, µετά το πέρας των 20 ετών ο επενδυτής µπορεί να
ξαναχρησιµοποιήσει τον ιχνηλάτη αλλάζοντας µόνο κάποια περιφερειακά
εξαρτήµατα. Θα µπορούσε επίσης απλά να ανακυκλώσει το υλικό και να πάρει
το µεγαλύτερο µέρος του κόστους πίσω. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη
από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ο ιχνηλάτης θα αποσβέσει σχεδόν το
επιπλέον κόστος µε την επιπλέον παραγωγή ενέργειας.

ΠΠοοιιάά  εεγγγγύύηησσηη  υυππάάρρχχεειι;;
Τα µέρη του ιχνηλάτη τα οποία κατασκευάζονται από την Αλουµύλ έχουν
πάντα την κορυφαία ποιότητα η οποία συνοδεύει όλα τα έργα της µέχρι τώρα.
Τα µέρη που έρχονται από εξωτερικούς προµηθευτές π.χ. PLC SIEMENS,
συνοδεύονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις από τις κατασκευάστριες
εταιρείες.
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LEDGR
Η νέα τεχνολογία LED

LEDGR Στην εποχή µας, η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων σε
όλους τους τοµείς της καθηµερινότητάς µας συνεχώς αυξάνεται. Ο φωτισµός,
µια εξαιρετικά ενεργοβόρα χρήση, ειδικά σε επαγγελµατικούς χώρους,
καλύπτει το 30-60% του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στους
χώρους αυτούς.

Η επένδυση σε λύσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο φωτισµό, αποτελεί
επιτακτική πλέον ανάγκη, ειδικά τώρα που οι επενδύσεις οι οποίες αφορούν
στην εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος,
επιδοτούνται µέσω του νέου προγράµµατος ΕΣΠΑ, το οποίο θα δέχεται
φακέλους προτάσεων έως και τις 25 Απριλίου του 2013.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας από
το φωτισµό ενός χώρου, όπως η τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης, η
εγκατάσταση συστήµατος κεντρικού ελέγχου BMS, η ορθολογική χρήση του
φωτισµού σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες κλπ. Όλες οι παραπάνω
ενέργειες οδηγούν σε µείωση του κόστους λειτουργίας, σε απόσβεση της
επένδυσης εντός 5-7 ετών, ενώ ταυτόχρονα απαιτούν επεµβάσεις και
οικοδοµικές εργασίες στις υπόλοιπές εγκαταστάσεις ενός χώρου.

Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα, η αντικατάσταση των υπαρχόντων
συµβατικών λαµπτήρων µε λαµπτήρες νέας γενιάς LED, είναι µία επένδυση
που οδηγεί στη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση που µπορεί να
πραγµατοποιηθεί (από 55% έως και 80%), µε άµεση απόσβεση (κάτω των 2
ετών) και χωρίς καθόλου επεµβάσεις στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις ενός
επαγγελµατικού χώρου (άµεση και εύκολη αντικατάσταση).

Η νέα τεχνολογία LED, η οποία προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση και
φωτισµό, είναι απόλυτα φιλική µε το περιβάλλον συµβάλλοντας στη µείωση
του CO2, βοηθάει στη µείωση του λειτουργικού κόστους, δε βασίζεται σε
επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον στοιχεία (υδράργυρος, φθόριο,
ακτινοβολία UV) και εποµένως αποτελεί ιδανική λύση για τον επαγγελµατικό
και βιοµηχανικό φωτισµό (ξενοδοχεία, εµπορικά κέντρα, γραφεία,
εκθεσιακούς χώρους κλπ.).

Είναι όµως πραγµατικά τα νούµερα που αναφέρονται παραπάνω;
Ας δούµε για παράδειγµα έναν τυπικό επαγγελµατικό χώρο, µε 100 λαµπτήρες
φθορισµού 120cm των 36W. Θα αντικαταστήσουµε τους λαµπτήρες
φθορισµού µε 100 λαµπτήρες LED, 120cm, 18W και θα αφαιρέσουµε τα ballast
τα οποία µε τους λαµπτήρες LED δεν είναι απαραίτητα και καταναλώνουν άσκοπη
ενέργεια (περίπου 30% της ονοµαστικής ισχύος του φωτιστικού σώµατος).
Θεωρούµε ότι ο φωτισµός λειτουργεί 12 ώρες ανά ηµέρα για 315 ηµέρες
ετησίως. Λαµβάνουµε επίσης υπόψιν ότι η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων LED
είναι 50.000 ώρες, έναντι 7.000 ωρών για τους λαµπτήρες φθορισµού.
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Τα αποτελέσµατα της παραπάνω κίνησης – επένδυσης είναι τα παρακάτω:
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρες LED: 68,00 kWh
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας µε λαµπτήρες φθορισµού: 176,00 kWh
- Εξοικονόµηση ενέργειας ετησίως: 62%
- Εξοικονόµηση ενέργειας και µη αντικατάστασης λαµπτήρων ετησίως: 64%
- Μείωση εκποµπής CO2 ετησίως: 8.500 kg
- ∆ιάρκεια ζωής λαµπτήρων LED: 13,5 χρόνια
- Απόσβεση επένδυσης: 1,69 χρόνια
- Αξία αγοράς λαµπτήρων: 3.870,00€
- Κέρδος µετά την απόσβεση για τη διάρκεια ζωής των λαµπτήρων LED: 

27.800€

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η αντικατάσταση των παλαιών λαµπτήρων
ενός επαγγελµατικού χώρου µε λαµπτήρες LED, είναι από τις πιο
συµφέρουσες και αποδοτικές επενδύσεις για επαγγελµατίες, που
χρησιµοποιούν το φωτισµό για πολλές ώρες.

Επιπλέον ο µικρός χρόνος απόσβεσης, καθιστά αυτού του τύπου τις
επενδύσεις, ευκολότερα επιλέξιµες από τα προγράµµατα επιδότησης (ΕΣΠΑ).

Οι εφαρµογή των LED στην καθηµερινότητά µας έρχεται να φέρει µια
«πράσινη» αλλά και κερδοφόρα, κατά σηµερινά δεδοµένα επανάσταση.

Φυσικά, όπως και σε όλα τα νέα προϊόντα, ο καταναλωτής θα πρέπει να µάθει
να επιλέγει σωστά τα προϊόντα LED που αγοράζει, γιατί µπορεί να οδηγηθεί σε
προϊόντα µη ενδεδειγµένα, χωρίς πιστοποιήσεις και εγγυήσεις και συνεπώς
χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται η πολυπόθητη εξοικονόµηση ενέργειας και η
προστασία του περιβάλλοντος, που τόσο έχουµε ανάγκη εµείς αλλά και τα
παιδιά µας.

Όπως και σε πολλά άλλα προϊόντα, έτσι και στα LED πρέπει να αναγράφονται
στη συσκευασία  (ή και επί του προϊόντος) τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως:
• η χώρα προέλευσης ή η χώρα εισαγωγής (έστω και µέσω κωδικοποίησης 

barcode)
• η ονοµαστική ενέργεια που καταναλώνει σε Watt.
• η τάση λειτουργίας σε Volt
• η φωτεινή ροή σε Lumen, ή η φωτεινή απόδοση σε Lm/W
• το χρώµα φωτός του προϊόντος (θερµοκρασία χρώµατος) σε Kelvin
• η διάρκεια ζωής (π.χ.: 25.000 έως 50.000 ώρες)
• η πιστοποίηση CE και ROHS
• η εγγύηση του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να είναι πολυετής
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Οι λαµπτήρες LED, πρέπει να αντιµετωπίζονται από τους καταναλωτές ως
συσκευές. Γι’ αυτό και πρέπει να είναι σηµαντικό κριτήριο η διάρκεια της
εγγύησης που προσφέρει ο κάθε κατασκευαστής και η οποία πρέπει να είναι
πολυετής (π.χ. 5 χρόνια).

Βασικό σηµείο στη σκέψη µας πλέον, πρέπει να είναι η αντιστροφή της
λογικής που είχαµε όλοι µας έως σήµερα. Όταν θέλαµε µεγαλύτερη ένταση
φωτός στο χώρο, απλά τοποθετούσαµε λαµπτήρα µε περισσότερα Watt
(µεγαλύτερη ισχύ άρα και κατανάλωση). Σήµερα θα πρέπει να διαλέγουµε
έναν λαµπτήρα LED µε τέτοιο τρόπο, ώστε µε όσο το δυνατόν µικρότερη ισχύ
(Watt), να αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερο φως (lumen). Φυσικά, θα
πρέπει να προσέχουµε ο κατασκευαστής να είναι επώνυµος και
πιστοποιηµένος, γιατί δυστυχώς δε θα αποφευχθούν συµβάντα εξαπάτησης
καταναλωτών ούτε και σε αυτά τα προϊόντα.

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση της τεχνολογίας LED στο φωτισµό
συνοψίζονται παρακάτω:
• δηµιουργία λευκού, δυνατού, ευχάριστου φωτός
• εξαιρετική ποιότητα φωτισµού (CRI > 86%)
• υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας 55 έως 80%
• µεγάλη διάρκεια ζωής, µεγαλύτερη από 50.000 ώρες (5 έως 7 φόρες 

περισσότερο από τους αντίστοιχους λαµπτήρες φθορισµού)
• δεν περιέχει υδράργυρο ή µόλυβδο και δεν εκπέµπει επιβλαβή υπεριώδη 

ακτινοβολία
• παράγει ελάχιστη θερµότητα (µειωµένο ψυκτικό φορτίο χώρου)
• ανάβει αµέσως µε το πάτηµα του διακόπτη, χωρίς να τρεµοπαίζει.
• ανθεκτικότερος σε ψυχρό περιβάλλον από τους λαµπτήρες φθορισµού.
• φιλικός προς το περιβάλλον.
• γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση (χωρίς ιδιαίτερες µετατροπές)

Πρέπει να αναφερθεί, ότι προσφέρονται λύσεις αντικατάστασης σχεδόν όλων
των λαµπτήρων παλαιάς τεχνολογίας, όπως των λαµπτήρων γενικής χρήσης
Ε14, Ε27, Ε40, των λαµπτήρων φθορισµού Τ8 - Τ5 - PL, προβολέων, φωτιστικών
δρόµου, spot light, σε έκδοση dimmable ή απλή κ.λπ.

Η ενηµέρωση των καταναλωτών και η προτροπή αυτών για την εφαρµογή της
τεχνολογίας LED φωτισµού, σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις,
αποτελεί ευθύνη τόσο των µηχανικών και τεχνικών της χώρας µας, όσο και
του ιδίου του Κράτους, καθώς είναι µία σηµαντικότατη παράµετρος για την
εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες

LEDGR

Βελιάνης  Ιωάννης

∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Α.Π.Θ.

LEDGR
Η νέα τεχνολογία LED
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GAIOLITHOS
Αυτόνοµα σώµατα φυσικού αερίου & υγραερίου

GAIOLITHOS Τα νέα σώµατα υγραερίου & φυσικού αερίου είναι η πρόταση µας για
αποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα κόστους της θέρµανσης.
Πρόκειται για αυτόνοµα σώµατα, τα οποία τοποθετούνται εύκολα (κλειστού
τύπου) σε εξωτερικό τοίχο, διαθέτουν δικό τους σωλήνα για απευθείας
εξαγωγή και εισαγωγή αέρα ή τοποθετούνται σε οποιοδήποτε τοίχο στο χώρο
και συνδέονται µε µπουρί (ανοιχτού τύπου).
Το κάθε σώµα ανάλογα µε τα kw µπορεί να θερµάνει από 30-70m2.**
To µεγαλύτερο πλεονέκτηµα είναι, το χαµηλό κόστος αγοράς, αλλά και το
ακόµα χαµηλότερο κόστος κατανάλωσης σε σύγκρισης µε άλλους τρόπους
θέρµανσης.
Με την αλλαγή ενός µπεκ µπορούν να κάνουν καύση υγραερίου ή φυσικού
αερίου.
Εύκολη τοποθέτηση.
Ελάχιστη συντήρηση.
∆εν χρειάζονται καθαρισµό.
∆εν χρειάζονται σύνδεση µε ρεύµα.
∆ιαθέτουν εργονοµικό και καλαίσθητο design, διακόπτη ανάφλεξης,
ασφάλεια προστασίας και θερµοστάτη.

Σύγκριση

*υπολογίζεται η τρέχουσα αξία του υγραερίου χύµα.
** Οι συγκρίσεις αφορούν µονωµένη κατοικία 100µ2 σε σύνολο 22000
θερµίδες και 3 θερµαντικά σώµατα και θερµοκρασίες εώς και -1οC. Για
χαµηλότερες θερµοκρασίες ή κατοικίες που δεν έχουν µόνωση, ο
υπολογισµός της κατανάλωσης διαφοροποιείται.
Καλό είναι να συµβουλευτείτε έναν ενεργειακό επιθεωρητή ή µηχανολόγο
πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε συσκευή θέρµανσης.

Τι χώρους µπορώ να θερµάνω µε τα αυτόνοµα σώµατα gaiotherm;
Με ένα µόνο σώµα gaiotherm θερµαίνονται χώροι από 30µ2-70µ2** . Σε
συνδυασµό των διαφόρων σωµάτων µε θερµική απόδοση από 5,5-11,7Kw,
µπορούµε να θερµάνουµε επαρκώς όλους τους χώρους της κατοικίας µας.
Χάρη στην εύκολη µεταφορά και τοποθέτηση, τα αυτόνοµα σώµατα µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την θέρµανση όλων των επαγγελµατικών χώρων.
Καταστήµατα, εστιατόρια, καφετέριες κτλ.

Υγραέριο LPG* Φυσικό αέριο DG

Καυστήρας πετρελαίου -60% -70%

Μέση κατανάλωση
ωριαίας λειτουργίας (Εδώ

υπολογίζεται ο µέσος
όρος καύσης για όλη τη
σεζόν λειτουργίας ανά

ώρα καύσης)

3kw: 250gr/hour
12kw: 480gr/hour

3kw:0.30m3/hour
12kw:0.80m3/hour
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Είναι ασφαλές;
Είναι ακριβώς το ίδιο ασφαλές µε τους λέβητες φυσικού αερίου, διότι
διαθέτουν, ασφάλεια προστασίας η οποία διακόπτει αυτόµατα την παροχή
αερίου/υγραερίου αν για κάποιο λόγο σβήσει η φλόγα στον καυστήρα του
σώµατος.

Είναι δύσκολη η τοποθέτηση;
Όχι, Η τοποθέτηση είναι πολύ απλή. Χρειάζεται απαραίτητα µια εξαγωγή
εξαερισµού Φ130 εώς και Φ240 σε εξωτερικό τοίχο ή σε οροφή και η απλή
στήριξη του σώµατος στον τοίχο ή στο πάτωµα. Η εξαγωγή και η στήριξη
εξαρτώνται από τον τύπο του σώµατος που θα επιλεχθεί.

Γιατί να επιλέξω αυτόνοµο σώµα υγραερίου/φυσικού αερίου αντί για ξύλο;
Γιατί είναι πιο οικονοµικά στην αγορά τους.
Έχουν χαµηλότερη κατανάλωση από άλλα θερµαντικά µέσα.
∆εν χρειάζεται η µεταφορά, η αποθήκευση και συνεχής τροφοδότηση µε
ξυλεία.
∆εν χρειάζεται καθαρισµό ή συντήρηση.
∆εν χρειάζεται καµινάδα, αλλά απλή εξαγωγή σε εξωτερικό τοίχο.
Έχουν απλή τοποθέτηση.
Παρέχουν θερµότητα σε µηδενικό χρόνο έναντι του καυστήρα ξύλου, ο
οποίος χρειάζεται χρόνο µέχρι να παράξει θερµότητα.

Γιατί να συνδέσω την παροχή του φυσικού αερίου µε το αυτόνοµο σώµα
gaiotherm;
Τα σώµατα gaiotherm µε απευθείας σύνδεση στην παροχή φυσικού αερίου
είναι ως και  50% πιο οικονοµικά στην κατανάλωση από ότι ο συµβατικός
λέβητας του φυσικού αερίου και δεν έχουν απώλειες στη θέρµανση.

Είναι φιλικά προς το περιβάλλον;
Ναι είναι! Το υγραέριο εκπέµπει κατά την καύση του µόνο CO, NO και
υδρατµούς. Ενώ τα καυσαέρια από πετρέλαιο περιέχουν CO, SO και αιθάλη.
Το υγραέριο δεν περιέχει µεταλλικά στοιχεία, τα οποία ευθύνονται για την
οξείδωση των µετάλλων (Σωληνώσεις και λέβητες).
∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ!

Άλλα πλεονεκτήµατα;
Μεταφέρονται εύκολα σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας.
Έχουν καλαίσθητο και εργονοµικό design.
∆ιαθέτουν ανοξείδωτο καυστήρα.
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ΗΛΕΚΤΡΟ.Β.Α.Μ
Νέες Τάσεις στο χώρο της Αρχιτεκτονικής και ∆ιακόσµησης

ΗΛΕΚΤΡΟ.Β.Α.Μ Τεχνοτροπίες βαφής διακοσµητικής αισθητικής µε βάση το nickel σε ξύλο,
πλακάκι, γυαλί και πλαστικό

Η ARTe.f. είναι η νέα καινοτόµος δραστηριότητα της εταιρίας
Ηλεκτροστατικών Βαφών ΗΛΕΚΤΡΟ.Β.Α.Μ, των αδελφών Ηλιάδη, εταιρίας που
κατέχει εµπειρία στις Ηλεκτροστατικές βαφές από το 1977 και που σήµερα
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα βαφεία στα Βαλκάνια, µε έδρα στη
Θεσσαλονίκη.

Η ARTe.f. για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρµόζει πρωτοποριακές τεχνικές
βαφής µε βάση το νίκελ, σε ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ. Έτσι, το νίκελ µπορεί πλέον να
εφαρµοστεί όχι µόνο στο µέταλλο που ίσχυε µέχρι τώρα, αλλά και σε ξύλο, σε
laminate, σε πλακάκι, σε γυαλί και σε πλαστικό, γεγονός που προσφέρει
απεριόριστες δυνατότητες στον χώρο του δαπέδου, του µπάνιου αλλά και
γενικότερα του design.

Μέσω της ARTe.f. µπορούν επίσης να εφαρµοστούν µοναδικές και υψηλής
αισθητικής τεχνοτροπίες βαφής, οι οποίες δηµιουργούν νέες τάσεις στον
χώρο της αρχιτεκτονικής και διακόσµησης.
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AID ENGINEERING
Πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο των γεωθερµικών συστηµάτων

AID ENGINEERING Η Aid Engineering είναι πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο των γεωθερµικών
συστηµάτων κλιµατισµού από το 2003. Η εταιρεία αναλαµβάνει τη µελέτη και
την εγκατάσταση γεωθερµικών συστηµάτων ανοικτού, κλειστού ή υβριδικού
τύπου που βρίσκουν εφαρµογή σε κάθε τύπο κτιρίου όπως κατοικίες, αστικά
κτίρια, ξενοδοχεία, κολυµβητήρια, ιδιωτικές πισίνες, θερµοκήπια κ.λπ. 
Η γεωθερµία είναι µια τεχνολογία απαλλαγµένη από κάθε είδους συµβατικό
καύσιµο (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) γεγονός που την κατατάσσει στην
κατηγορία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την καθιστά απόλυτα
φιλική προς το περιβάλλον. Η λειτουργία της στηρίζεται στην κατανάλωση
µόνον ηλεκτρικής ενέργειας. Η µικρή κατανάλωση ρεύµατος και ο υψηλός
βαθµός απόδοσης των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας επιφέρουν τη
µέγιστη απόδοση του συστήµατος. Αξιοσηµείωτη είναι και η χρηµατική
εξοικονόµηση από τη χρήση ενός γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού. 
Η εξοικονόµηση αυτή µπορεί να φτάσει το 55-60% έναντι των συµβατικών
συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης. Το γεωθερµικό σύστηµα κλιµατισµού
κρίνεται συµφέρον, δεδοµένου ότι η απόσβεση της διαφοράς κόστους της
αρχικής επένδυση,  πραγµατοποιείται εντός της πρώτης πενταετίας. 
Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των έργων της εταιρείας µας ξεπερνάει τα 5
MW, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Τα εγκατεστηµένα γεωθερµικά
συστήµατα είναι κλειστού, ανοικτού ή υβριδικού τύπου και έχουν εφαρµοστεί
σε κατοικίες, αστικά κτίρια, ξενοδοχεία, κολυµβητήρια, θερµοκήπια κλπ. 
Η AiD Engineering αναλαµβάνει τη µελέτη και κατασκευή των γεωθερµικών
συστηµάτων, τη διεξαγωγή τεστ για την ορθή και βελτιστοποιηµένη
λειτουργία τους καθώς και τη συντήρηση και την αποµακρυσµένη
παρακολούθηση τους. Γνώµονας των έργων µας είναι η πράσινη και η
οικονοµική συµπεριφορά.

Η Αid Εngineering είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του αµερικάνικου οίκου
κατασκευής γεωθερµικών αντλιών θερµότητας Florida Heat Pumps η οποία
δραστηριοποιείται από το 1969.  Η εταιρεία αυτή θεωρείται πρωτοπόρος στο
είδος της και κατέχει πιστοποίηση ISO 9001:2000 για την παραγωγική
διεργασία. Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας είναι αναγνωρισµένες από το
∆ιεθνή Οργανισµό Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (IGSHPA) και είναι
εγκεκριµένες από την ENERGY STAR για την ελάχιστη ηλεκτρική κατανάλωση
που απαιτούν. Κατασκευάζονται, ελέγχονται, και πληρούν τις απαιτήσεις της
ARI και είναι πιστοποιηµένες από το ∆ιεθνή Οργανισµό Γεωθερµίας
GEOEXCHANGE.     

ΓΓεεωωθθεερρµµιικκέέςς  ΑΑννττλλίίεεςς  ΘΘεερρµµόόττηηττααςς  ΝΝεερροούύ  ––  ΝΝεερροούύ
Αποτελούν την πληρέστερη λύση για την περίπτωση του ανοικτού κλειστού ή
υβριδικού γεωθερµικού συστήµατος κλιµατισµού. Συνδυάζονται, ως προς το
εσωτερικό τους δίκτυο, µε Fan Coil Units, ενδοδαπέδια θέρµανση, σώµατα
καλοριφέρ ή Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες. Επιπλέον, οι µονάδες αυτές
έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν προς την παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης (µε υπερθερµαντήρα –desuperheater–), όπως επίσης και προς
θέρµανση πισίνας – spa κλπ. Η απόδοση των µονάδων εξαρτάται αρχικά από
την εκάστοτε θερµοκρασία του πηγαίου νερού καθώς και από την επιθυµητή
θερµοκρασία του εσωτερικού δικτύου. Γενικά εµφανίζουν υψηλούς και
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σταθερούς βαθµούς απόδοσης (COP), της τάξεως του 4 – 6. Όλες οι
γεωθερµικές αντλίες θερµότητας είναι κατασκευασµένες από οµοαξονικούς
εναλλάκτες θερµότητας χαλκού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη
µεταφορά θερµότητας µεταξύ των εσωτερικών κυκλωµάτων. 

ΓΓεεωωθθεερρµµιικκέέςς  ΑΑννττλλίίεεςς  ΘΘεερρµµόόττηηττααςς  ΝΝεερροούύ  ––  ΑΑέέρραα
Συνήθως αποτελούν την καλύτερη και οικονοµικότερη λύση για
εγκαταστάσεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήµατα και εµπορικά κέντρα. Οι
γεωθερµικές αντλίες θερµότητας νερού – αέρα διατίθενται σε διάφορα
µεγέθη και εγκαθίστανται σε συνδυασµό µε ανοικτό, κλειστό ή υβριδικό
γεωθερµικό σύστηµα.  Η αρχή λειτουργίας τους είναι όµοια µε αυτή των
µονάδων νερού – νερού µε τη διαφορά ότι θερµαίνουν ή ψύχουν κύκλωµα
αέρα. Όλοι οι ανεµιστήρες των γεωθερµικών µονάδων κατασκευάζονται από
γαλβανισµένο εν θερµώ µέταλλο ενώ δύναται να κατασκευαστούν από
διαφορετικό υλικό όταν οι τεχνικές προδιαγραφές το απαιτούν. Οι
γεωθερµικές αντλίες θερµότητας νερού – αέρα απαντώνται σε µονάδες οι
οποίες συνδυάζονται µε κανάλια αέρα, τα οποία εγκαθίστανται σε όλο το
κτίριο που πρόκειται να κλιµατιστεί (µοντέλα EC), και σε µονάδες τοπικής
χρήσης οι οποίες έχουν ενσωµατωµένα στόµια αέρα µέσω των οποίων γίνεται
απευθείας η διανοµή του αέρα στον εκάστοτε χώρο (Console Units - CA). 

Για περισσότερες πληροφορίες

Νικόλαος Ψαρράς

Μελετητής συστηµάτων 

Εξοικονόµησης Ενέργειας 

της Aid Engineering
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AVANT GARDE ENERGY
∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.

ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
HEATWAVE

NANODOMI®
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AVANT GARDE ENERGY
Ζεσταθείτε οικοµικά και υγιεινά µε πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης

AVANT GARDE 
ENERGY

Η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο µόνος τρόπος θέρµανσης που µιµείται πιστά
τον φυσικό τρόπο µε τον οποίο µεταδίδεται η Θερµότητα στο ηλιακό µας
σύστηµα, ή πιο απλά, τον τρόπο µε τον οποίο µας ζεσταίνει ο ήλιος
καθηµερινά. Ο τρόπος που η φύση επέλεξε να ζεσταίνει το ανθρώπινο σώµα
δεν είναι τα ρεύµατα  θερµού αέρα, αλλά η έκθεσή µας στην ευεργετική
Υπέρυθρη Θέρµανση του ήλιου.

Λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου, φέτος τα προϊόντα θέρµανσης
στην Ελλάδα συζητήθηκαν πολύ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν η υπέρυθρη
θέρµανση, καθώς οι πωλήσεις σε πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης σηµείωσαν
άνοδο. Μερικά από τα πολλά πλεονεκτήµατα τους είναι:
• Μεγάλη οικονοµία σε σχέση µε τους συµβατικούς τρόπους 

θέρµανσης (πετρέλαιο, αέριο…)
• Υγιεινή θέρµανση µε ευεργετικές ιδιότητες για τον άνθρωπο (κυκλοφορία 

αίµατος, ρευµατισµοί, αρθρίτιδες, µυϊκοί πόνοι)
• Χαµηλό κόστος απόκτησης και µηδενικό κόστος συντήρησης
• Άνετο θερµικό περιβάλλον, δεν ξηραίνεται η ατµόσφαιρα και 

δηµιουργείται µια ευχάριστη και επιθυµητή αίσθηση θερµότητας
• Αισθητική χώρου, διακοσµούν και οµορφαίνουν το χώρο σας καθώς 

υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων σχεδίων και χρωµάτων στην 
επιφάνεια τους (Η Avant Garde Energy Μ.Ε.Π.Ε. συνεργάζεται επίσηµα, µε 
την εταιρία Lazaridis Printing Services, µε εκατοντάδες σχέδια επιλογής 
εκτύπωσης

Η ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις των πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης, οφείλεται
επίσης στο γεγονός ότι  είναι εύκολα στη µετακίνηση, χρησιµοποιούνται για
βασική αλλά και για συµπληρωµατική θέρµανση, επιτυγχάνουν µεγαλύτερη
οικονοµία, έχουν µεγάλη διάρκεια πώλησης-διάθεσης , δηλαδή αγοράζονται
εύκολα όλες τις εποχές του χρόνου, και το πιο σηµαντικό όλων, έχουν
ιδιαίτερα ελκυστική τιµή. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ CE/RHOS/GS) 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
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Παρακάτω δίνουµε έναν ενδεικτικό υπολογισµό κόστους για ένα διαµέρισµα
80 m2.
Σε 24 ώρη λειτουργία τους τα πάνελ θα λειτουργήσουν κατά µέσο όρο 6-8
ώρες, µε την χρήση θερµοστάτη.
Όλες οι τιµές έχουν υπολογιστεί µε 0,092 ευρώ/kwh.
KWatt X 8 ώρες λειτουργίας Χ 0.092 Ε = Κόστος κατανάλωσης ανά ηµέρα. 

Για ένα σπίτι µε µέτρια µόνωση θα χρειαστείτε 60W/τ.µ. δηλαδή για 80m2

χρειάζεστε:
Υπνοδωµάτιο A' 12 τ.µ.= 1 πάνελ των 600 Watt 
Υπνοδωµάτιο B' 18 τ.µ. = 2 πάνελ των 600 Watt = 1.200 Watt 
Υπνοδωµάτιο Γ' 13 τ.µ. = 1 πάνελ των 600 Watt 
Καθιστικό 32 τ.µ. = 3 πάνελ των 600 Watt = 1.800 Watt 
Μπάνιο 5 τ.µ. = 1 πάνελ των 300 Watt 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ 4.500 W = 4,5 Kw 
Το κόστος κατανάλωσης ανά ηµέρα είναι: 
4.5 Kw X 8 h X 0.092 E = 3,3 E 

Ξέρατε ότι:
Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε καταρχήν στην ιατρική επιστήµη και
δόθηκε στο κοινό το 1981. Από τότε χρησιµοποιείται επιτυχώς στον ιδιωτικό
τοµέα καθώς και από γιατρούς, θεραπευτές, κέντρα θεραπείας και
αποκατάστασης και κλινικές. Η υπέρυθρη θέρµανση αποτελεί βασικό
υποστηρικτικό µέσο για τις µεθόδους θεραπείας. Τα συστήµατα αυτά
χρησιµοποιούνται ακόµα και στις θερµοκοιτίδες, για να ζεσταίνουν τα
νεογέννητα.

∞ºπ∂ƒøª∞
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∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε.
Αντλίες θερµότητας Attel η τελική λύση στη θέρµανση

∆ΙΑΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. Οι αντλίες θερµότητας ATTEL µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός
διαµερίσµατος  σε θέρµανση, ψύξη αλλά και σε ζεστό νερό χρήσης.
Η θερµοκρασία του νερού για την θέρµανση φτάνει στους 60οC, και καθιστά
τις αντλίες κατάλληλες για λειτουργία µε θερµαντικά σώµατα panel και
ιδανικές για συνδυασµό µε ενδοδαπέδια θέρµανση αλλά και fan coils.  
Υπάρχουν  διαθέσιµα µοντέλα ισχύος από 3,8kw έως 9,3kw (οn/off & inverter)
στη θέρµανση και από 2,1kw έως 8,05kw στην ψύξη. Όλες οι αντλίες
περιλαµβάνουν κυκλοφορητή wilo και µπορούν να συνδεθούν απευθείας µε
το ήδη υπάρχον σύστηµα θέρµανσης χωρίς καµία απολύτως µετατροπή. 
Η λειτουργία τους είναι σχεδόν αθόρυβη µε µία από τις χαµηλότερες στάθµες
θορύβου στην κατηγορία τους. Οι συµπιεστές των αντλιών θερµότητας ATTEL
είναι κατασκευασµένοι από τους πλέον επώνυµους και αξιόπιστους Οίκους
του εξωτερικού (Mitsubishi – toshiba). 

Ο βαθµός απόδοσης τους είναι πιστοποιηµένος και φτάνει έως και το COP εώς
3.23 έως 4,43 για την on/off και 4,06 για την ψύξη και 4,36 για την θέρµανση
µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση κατανάλωσης εώς και 75% φθηνότερα σε
σχέση µε πετρέλαιο. 

Μπορούν να καλύψουν της ανάγκες σε θέρµανση µιας οικίας εώς 100µ2 και
µε τις µικρές εξωτερικές τους διαστάσεις µπορούν να τοποθετηθούν και στα
πιο δύσκολα σηµεία.

∆ιαθέτουν ενσωµατωµένο ψηφιακό χειριστήριο ελέγχου για να έχουν πλήρως
αυτοµατοποιηµένη λειτουργία. ∆εν απαιτούν χωρίς καµινάδες – συνεπώς δεν
προκύπτει κάπνα και καυσαέριο. 

Οι αντλίες θερµότητας ATTEL ανήκουν στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Με
την εγκατάσταση τους και µόνο αναβαθµίζεται η ενεργειακή κατηγορία της
κατοικίας σας τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές κλάσεις.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ATTEL ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΕΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ
∆ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ.
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ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Εναλλακτικά συστήµατα θέρµανσης

ELITH - ΑΚΡΙΤΑΣ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η τρέχουσα δεκαετία µπορεί να χαρακτηριστεί ως η δεκαετία των µεγάλων
αλλαγών ως προς την ανάπτυξη εναλλακτικών συστηµάτων θέρµανσης και τη
χρήση εναλλακτικών καυσίµων. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, τα συστήµατα
θέρµανσης που βασίζονται στην υπέρυθρη ακτινοβολία, θεωρούνται ίσως τα
αποδοτικότερα συστήµατα, µε πολλά επιπλέον πλεονεκτήµατα.

Η είναι η πρώτη και µοναδική εταιρεία που παράγει σώµατα υπέρυθρης
θέρµανσης από φυσική πέτρα.  Ιδρύθηκε το 1999, και µε έδρα τη ∆ράµα,
κατάφερε να αναγνωριστεί ως µία από τις πιο καινοτόµες εταιρίες του
κλάδου. Έχοντας αποκτήσει Ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και πολλά
βραβεία καινοτοµίας, η Elith κατασκευάζει σώµατα υπέρυθρης θέρµανσης
Μαρµάρου, κορυφαίας ποιότητας και υψηλής αισθητικής, κατακτώντας όχι
µόνο την Ελληνική, αλλά και τη Γερµανική αγορά, και τελικά, όλη την
Ευρωπαϊκή. 

Οι εξαγωγικός προσανατολισµός της εταιρίας έχει ανταµειφθεί µε την
εµπιστοσύνη µεγάλων οίκων θέρµανσης στο εξωτερικό, λαµβάνοντας την
θέση του βασικού τους προµηθευτή. Στην ευρωπαϊκή αγορά, ένα ενεργητικό
µε περισσότερα από 7.000 έργα πιστοποιεί τον ηγετικό της ρόλο, καθώς η
εµπειρία και η τεχνογνωσία της, δίνει τη δυνατότητα πλήρους ανταπόκρισης
στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς θέρµανσης.

Τα σώµατα µαρµάρου Elith µπορούν να τοποθετηθούν είτε ως αυτόνοµο
σύστηµα θέρµανσης είτε ως βοηθητικό. Μπορούν να καταταχθούν στα πλέον
οικονοµικά και ποιοτικά, διαθέτοντας 10 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, µε
τιµή άκρως ανταγωνιστική σε σχέση µε άλλα συστήµατα θέρµανσης. Έχοντας
µεγάλη ικανότητα θερµοσυσσώρευσης και θερµοχωρητικότητας έχουν
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µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας κατά χρήση τους. Αυτό είναι το µεγαλύτερο
πλεονέκτηµα των σωµάτων µαρµάρου σε σχέση µε τα υπόλοιπα σώµατα
υπέρυθρης, τα οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν µικρή δυνατότητα
θερµοσυσσώρευσης (αυτό προκύπτει και από τη µεγάλη διαφορά βάρους
τους). Επίσης είναι τα µοναδικά µε τρισδιάστατη εκποµπή ενέργειας,
ζεσταίνοντας οµοιόµορφα κάθε χώρο. ∆εν είναι συµβατικά panel υπέρυθρης
θέρµανσης. Αποτελούνται από ποιοτικότερα προϊόντα και πρώτες ύλες, είναι
µικρότερα από τα συµβατικά σε διαστάσεις και έχουν µεγαλύτερη θερµική
ισχύ.

Μέσο µετάδοσης της θερµότητας σε αυτά τα συστήµατα δεν είναι ο αέρας
αλλά το υπέρυθρο φάσµα φωτός το οποίο διαχέει οµοιόµορφα την ενέργεια
στο χώρο, όπως ακριβώς ο ήλιος. Έτσι, η θερµότητα αποθηκεύεται σε όλα τα
στερεά σώµατα και δοµικά στοιχεία και δεν υπάρχει ροή αέρα και σκόνης. Η
διαφορά θερµοκρασίας από το ταβάνι στο δάπεδο είναι ελάχιστη, η υγρασία
διατηρείται σταθερή χωρίς να ξηραίνεται ο αέρας και τα δοµικά στοιχεία δεν
αναπτύσσουν µύκητες. ∆ίνεται η δυνατότητα τακτικής ανανέωσης του αέρα
χωρίς αισθητή πτώση θερµοκρασίας στο χώρο γιατί χρησιµοποιούν την µεγάλη
θερµοχωρητικότητα του φυσικού πετρώµατος και στη συνέχεια των
υπόλοιπων στερεών σωµάτων. Είναι ιδανική λύση για χώρους µε παιδιά και
άτοµα µε αναπνευστικά και αλλεργικά προβλήµατα.

Ζεσταίνουν τον χώρο όπως η Μητέρα Φύση, εξασφαλίζοντας ιδανικές
συνθήκες άνεσης και υγιεινής. ∆εν χρειάζονται συντήρηση, έχουν πολύ
εύκολη εγκατάσταση και δυνατότητα µεταφοράς. Είναι αναµφίβολα το πιο
κοµψό σύστηµα θέρµανσης, συνδυάζοντας ποιότητα και υψηλή αισθητική.
∆ιατίθενται σε ποικιλία χρωµάτων και υφών. Με λίγα λόγια, θέρµανση για µια
ζωή.

Στόχος της Elith είναι να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο που έχει στον τοµέα της
κατασκευής θερµαντικών σωµάτων  µαρµάρου και να επεκτείνει τις
συνεργασίες της σε άλλες δυναµικά αναπτυσσόµενες αγορές µε την ίδια
επιτυχία.
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Τα υπέρυθρα θερµαντικά σώµατα Heatwave είναι αποτέλεσµα έρευνας και
ανάπτυξης του οµίλου VETA SA, µία από τις κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα
και από τις σηµαντικότερες στο είδος της Βιοµηχανικής Υπεργολαβίας στην
Ευρώπη.

Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, συνολικού εµβαδού 20.000m2, το
ανθρώπινο δυναµικό αξιοποιεί τις καινοτόµες ιδέες, την πολυετή εµπειρία και
την πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή και σας προσφέρει ελληνικής
κατασκευής θερµαντικά σώµατα.

ΤΤιι  εείίννααιι  ηη  υυππέέρρυυθθρρηη  θθέέρρµµααννσσηη;;
Κοµµάτι της Φύσης
Ο πιο φυσικός και άµεσος τρόπος θέρµανσης διότι λειτουργεί όπως ο ήλιος.
Τα συστήµατα υπέρυθρης θέρµανσης έχουν την ικανότητα να προσφέρουν
ένα περιβάλλον µε επιθυµητή θερµοκρασία, όπου η θερµότητα απορροφάται
ευχάριστα από το σώµα , σε αντίθεση µε τις λοιπές συµβατικές και λιγότερο
φυσικές µεθόδους θέρµανσης. Τα συστήµατα αυτά θερµαίνουν µόνο το 10%
του αέρα, ενώ το κυρίως 90% ζεσταίνει το σώµα µας και τα αντικείµενα του
χώρου που κατοικούµε.

Η υπέρυθρη θέρµανση έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε πολλούς τοµείς,
καθώς: 
• Θερµαίνει τον χώρο σας µε τον πιο φυσικό τρόπο δηµιουργώντας ένα 

υγιεινό περιβάλλον χωρίς υγρασία, είναι απόλυτα ασφαλής  αφού 
χρησιµοποιείται στην Ιατρική από το 1967 για  διαθερµίες, µυϊκούς 
τραυµατισµούς, στις θερµοκοιτίδες πρόωρων νεογνών και για οικιακή 
χρήση από το 1981.

• Είναι ασύγκριτα πιο οικονοµικός τρόπος θέρµανσης αφού η κατανάλωση 
ρεύµατος για ένα τυπικό υπνοδωµάτιο δεν ξεπερνά τα 0,80€ για 10 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας, είναι έως 70% φθηνότερο στην χρήση του από το 
πετρέλαιο και τις λοιπές συµβατικές µεθόδους θέρµανσης.

• Προσφέρει πραγµατική αυτόνοµη θέρµανση χωρίς εξάρτηση & προστριβές 
µε τους λοιπούς ενοίκους στην πολυκατοικία (ιδανική χρήση σε 
πολυκατοικίες µε κεντρική θέρµανση όπου πληρώνεις αλλά κρυώνεις)

HEATWAVE

HEATWAVE
Θερµαντικά σώµατα
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• Πλέον κατάλληλο για χρήση και ως συµπληρωµατική θέρµανση για µείωση του κόστους πετρελαίου 
(διαµερίσµατα ή κατοικίες µε αυτόνοµη θέρµανση). ∆ίνει την δυνατότητα να θερµαίνετε επιλεκτικά όποιο  
δωµάτιο χρησιµοποιείτε, όχι υποχρεωτικά όλο το σπίτι.

• Έχει µηδαµινά έξοδα εγκατάστασης & συντήρησης (χωρίς µερεµέτια και κρυφά ετήσια κόστη συντήρησης 
καυστήρα ή κλιµατιστικού).

• Ο πιο λειτουργικός & εύκολος τρόπος θέρµανσης αφού, τοποθετείται στον τοίχο όπως ένα κάδρο, 
µεταφέρεται πολύ εύκολα σε άλλο χώρο ή στο εξοχικό, µπορεί να τοποθετηθεί σε κινούµενο stand για 
εύκολη µεταφορά από δωµάτιο σε δωµάτιο, αυξάνει τους ωφέλιµους  χώρους της κατοικίας µας, δεν 
χρειάζεται καθόλου συντήρηση και είναι εντελώς αθόρυβο.

• Ο πλέον εντυπωσιακός τρόπος θέρµανσης καθώς µια απλή συσκευή θέρµανσης µπορεί  να µεταµορφωθεί 
σε έργο τέχνης, µπορείτε να τυπώσετε το εικαστικό που ταιριάζει στον χώρο σας ή ακόµη και την δική 
σας φωτογραφία.

• Τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον, δεν εκπέµπουν CO2 και συνεργάζονται άριστα µε τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας.

Μοντέλα: Η heatwave σας προσφέρει τα παρακάτω µοντέλα:
IR 500 ∆ιαστάσεις (χιλιοστά) 1200Χ400Χ13

Κάλυψη έως 8τµ.
Ισχύς 500W / Βάρος: 10kg

IR 750 ∆ιαστάσεις (χιλιοστά) 1200Χ600Χ13
Κάλυψη 9 έως 12τµ.
Ισχύς 750W / Βάρος: 15kg

IR 1000 ∆ιαστάσεις (χιλιοστά) 1200Χ750Χ13
Κάλυψη 13 έως 17τµ.
Ισχύς 1000W / Βάρος: 21kg

IR 1500 ∆ιαστάσεις (χιλιοστά) 1750Χ750Χ13
Κάλυψη 18 έως 22τµ.
Ισχύς 1500W / Βάρος: 29kg

είναι η µοναδική που παράλληλα µε την δυνατότητα εκτύπωσης των panel τα προσφέρει και σε 5 χρώµατα:
Λευκό, µπέζ , πράσινο, γαλάζιο και ροζ.

Εγγύηση – Πιστοποιήσεις
Τα υπέρυθρα θερµαντικά σώµατα heatwave παραδίδονται µε Εγγύηση Άµεσης Αντικατάστασης 3 ετών,
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου EN ISO 9001:2008 και είναι σύµφωνα µε τις
οδηγίες EMC 2004/108/EK και χαµηλής τάσης 2006/96ΕΚ. 
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H NanoDomi® σε συνεργασία µε την EnergyPanel προσφέρουν την καλύτερη
εναλλακτική λύση για εξοικονόµηση ενέργειας έως και 90%, προσφέροντας
θερµοδυναµικά συστήµατα υψηλής απόδοσης και υψηλού συντελεστή
θερµικής απόδοσης (COP) που φτάνει, σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, έως
και 7. Η συγκεκριµένη τεχνολογία είναι ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον
και εξαιρετικά επικερδής. Αποδίδει 24ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες τον χρόνο,
διατηρώντας τις συνθήκες θερµοκρασίας που χρειαζόµαστε µε πολύ µικρό
κόστος καθώς λειτουργεί αυτόµατα, µόνο όταν οι συνθήκες το απαιτούν, και
απαλλάσει τον καταναλωτή από το διαρκώς αυξανόµενο κόστος προµήθειας
πετρελαίου αλλά και από την συνεχή συντήρηση και καθαρισµό που άλλες
µορφές θέρµανσης απαιτούν.

ΠΠώώςς  λλεειιττοουυρργγεείί
Τα θερµοδυναµικά συστήµατα λειτουργούν απορροφώντας ενέργεια από τον
ήλιο (ή και από τον περιβάλλοντα χώρο) αποδίδοντάς την πολλαπλασιασµένη
στον χρήστη. Η βασική καινοτοµία του εξοπλισµού είναι η χρήση παθητικού
στοιχείου εκτόνωσης (εξάτµισης) στον εξωτερικό χώρο, το οποίο ονοµάζεται
Θερµοδυναµικό πάνελ. Στις οδεύσεις του πάνελ δεν ρέει νερό αλλά το
οικολογικό ψυκτικό µέσο (R134a)της αντλίας θερµότητας. Η αρχή λειτουργίας
τους βασίζεται στο συνδυασµό των πλεονεκτηµάτων των αντλιών θερµότητας
και των ηλιακών συστηµάτων. Κατά την διάρκεια της ηλιοφάνειας ο βαθµός
απόδοσης της αντλίας (COP) λαµβάνει τιµές που καµία ανταγωνιστική
τεχνολογία δεν είναι ικανή να πετύχει, και η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση
της µονάδας πέφτει, µειώνοντας στο ελάχιστο το συνολικό ποσό που
πληρώνει µια τυπική Ελληνική οικία για θέρµανση. Όπως υποστηρίζεται, ο
συνδυασµός τους έχει ως αποτέλεσµα, τα προϊόντα της EnergyPanel να
προσφέρουν έως και 20% µεγαλύτερη απόδοση σε σχέση µε τις συµβατικές
αντλίες θερµότητας. Η καινοτοµία των συστηµάτων της EnergyPanel έγκειται
στις πολύ υψηλές θερµοκρασίες εξάτµισης ψυκτικού µέσου που πετυχαίνουν
οι ηλιακοί συλλέκτες κατά την διάρκεια της ηλιοφάνειας ανεβάζοντας
κατακόρυφα την απόδοση του συστήµατος, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας
ή δυσµενών καιρικών φαινόµενων η µεγάλη τους επιφάνεια επιτρέπει την
συνέχιση της κανονικής λειτουργίας και απόδοσης του συστήµατος αρκεί η
εξωτερική θερµοκρασία να υπερβαίνει τους µείον πέντε βαθµούς Κελσίου. 
Ο πατενταρισµένος σχεδιασµός των οδεύσεων του θερµοδυναµικού πάνελ
επιτρέπει την τοποθέτηση σε οποιαδήποτε διεύθυνση και κλίση, χωρίς
απώλειες, διευκολύνοντας έτσι τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και
βελτιώνοντας το αισθητικό αποτέλεσµα.

ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς
Η NanoDomi, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Ισπανικού οίκου στην Ελλάδα
και την Κύπρο, προσφέρει µια σειρά προϊόντων για όλες τις εφαρµογές: 
Thermboil, Σειρές Ε, Ι, Ε+ Ι, FX: Σύστηµα θέρµανσης νερού χρήσης µε
ενσωµατωµένο boiler έως 500 λίτρα. Εξοικονόµηση έως και 90% έναντι
ηλεκτρικού boiler. 

Εφαρµογές: Οικιακές εγκαταστάσεις και επαγγελµατικές εγκαταστάσεις µε
χαµηλή ή µέση ανάγκη σε ζεστό νερό όπως κοµµωτήρια, εστιατόρια,

NANODOMI®

NANODOMI®
Η καλύτερη εναλλακτική λύση για εξοικονόµηση ενέργειας
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γυµναστήρια, κα. Οι σειρές Thermboil Ε και Ε+Ι λειτουργούν µε έναν µόνο
θερµοδυναµικό συλλέκτη σε συνδυασµό µε τον εσωτερικό συµπιεστή,
κατασκευής Danfoss ή Sanyo ισχύος απο 500W έως 750W. Έρχονται
περιέχοντας ήδη το ψυκτικό µέσο για ευκολότερη εγκατάσταση. Η σειρά
Thermboil Ι λειτουργεί χωρίς θερµοδυναµικό συλλέκτη και βρίσκει µεγάλη
εφαρµογή σε πολυκατοικίες, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για εγκατάσταση
ηλιακού θερµοσίφωνα. Έχει εσωτερικό εναλλάκτη βεβιασµένης ροής
απορροφώντας έτσι θερµικά φορτία από τον περιβάλλοντα χώρο. Η σειρά
Thermboil FX συνεργάζεται µε ηλιακό συλλέκτη και θερµαίνει νερό 1200%
αποδοτικότερα από έναν κοινό ηλεκτρικό θερµοσίφωνα. Ο εναλλάκτης του
θερµοδυναµικού συστήµατος αντλεί θερµότητα από την γραµµή νερού που
επιστρέφει στο ηλιακό πάνελ, αφού το νερό έχει περάσει από το boiler, και
µεγιστοποιείται έτσι ο βαθµός απόδοσης των 2 διαφορετικών τεχνολογιών.
Όλες οι αντλίες θερµότητας εµπεριέχουν στοιχείο αντίστασης για λόγους
υγιεινής και µπορούν να χρησιµοποιηθούν επικουρικά σε περίπτωση ξαφνικής
αύξησης της κατανάλωσης ζεστού νερού.

GTC, GTC HT, GTC HT Plus: Σύστηµα θέρµανσης χώρου ή νερού χρήσης που
προσαρµόζεται πάνω στο υπάρχον ή νέο boiler/λέβητα.
Εφαρµογές: Ιδανικό για θέρµανση νερού χρήσης σε επαγγελµατικές
εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, επαγγελµατικά κτίρια, βιοµηχανίες, αθλητικά
κέντρα, κα) και θέρµανση χώρου σε νέες πράσινες κατοικίες µε χρήση
ενδοδαπέδιου συστήµατος, fan coil, ή µε σώµατα χαµηλών θερµοκρασιών
(οικιακές εγκαταστάσεις). Η µέγιστη θερµοκρασία µόνιµης λειτουργίας είναι
55oC για τις µονάδες GTC, και 67οC για τις GTC HT.  Επιτυγχάνεται απόσβεση
της νέας εγκατάστασης µέσω του ποσού που εξοικονοµείται ετησίως (σε
σχέση µε το πετρέλαιο) σε 4-6 χρόνια! Ένα σύστηµα GTC µπορεί να
αντικαταστήσει (ή να συνδυαστεί µε) το σύστηµα καυστήρα - λέβητα της
υπάρχουσας εγκατάστασης απαιτώντας πολύ µικρές αλλαγές. Ειδικά η σειρά
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GTC HT Plus έχει ενσωµατωµένο Buffer Boiler για την βέλτιστη διαχείριση της
λειτουργίας από το ίδιο το µηχάνηµα απαλλάσσοντας έτσι τον ιδιοκτήτη από
το κόστος αγοράς ηλεκτρονικών αυτοµατισµών. 

GTP: Σύστηµα θέρµανσης νερού πισίνας: Γίνεται απόσβεση της νέας
εγκατάστασης µέσω του ποσού που εξοικονοµείται ετησίως από την χρήση
του εξοπλισµού (σε σχέση µε το πετρέλαιο) σε 1-3 χρόνια!

Εφαρµογές: Πρακτικά οποιαδήποτε θερµαινόµενη πισίνα µπορεί να
απεξαρτηθεί από το δυσβάσταχτο κόστος του πετρελαίου εγκαθιστώντας µία
ή περισσότερες µονάδες GTP µειώνοντας στο 70% ή και περισσότερο το
ενεργειακό κόστος. Οι αντλίες θερµότητας GTP είναι εξοπλισµένες µε
εναλλάκτη τιτανίου που προσφέρει προστασία έναντι διάβρωσης για
αξιόπιστη µακροχρόνια λειτουργία.

Μελέτες Εφαρµογής
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
Αναφορικά µε το ζεστό νερό χρήσης η ενεργειακή κατανάλωση (€/έτος)  για
µία τυπική κατοικία 4 ατόµων στην Αθήνα (για µέση κατανάλωση νερού ανά
άτοµο 40 λίτρα/ηµέρα), υπολογίζεται στην παρακάτω λίστα:
• Φυσικό αέριο: 172,8  €/έτος  
• Πετρέλαιο: 230,5 €/έτος  
• Ηλεκτρισµός: 221,3 €/έτος  
• Thermboil: 71,9 €/έτος  

Οπότε µε Χρήση EnergyPanel Thermboil επιτυγχάνουµε:
Εξοικονόµηση χρηµάτων έως και 160 €/έτος.
Μειωµένο ετήσιο κόστος έως και 69% έναντι του πετρελαίου .
Ποιότητα ζωής: Ζεστό νερό χρήσης 24h/24ώρο, 365µέρες/έτος

ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ
Αναλύοντας τα  παρακάτω γραφήµατα – αποτελέσµατα µελέτης θερµικών
απωλειών και κάλυψη αυτών µε διάφορες µορφές θέρµανσης - η µείωση της
ενεργειακής και οικονοµικής κατανάλωσης µιας οικίας είναι παραπάνω από
προφανής. Η µελέτη αφορά κτίριο συνολικής επιφάνειας 120τ.µ. µε ελλιπή
µόνωση στην Αττική και αφορά τις τρέχουσες τιµές ορυκτών καυσίµων (Π.Θ.
0,157€/kW συµπεριλαµβανοµένης της απόδοσης καυστήρα 85%, Φ.Α.
0,085€/kW µε απόδοση καυστήρα 90%) και τιµή ηλεκτρικής ενέργειας
0,145€/kW.
Στο παρακάτω διάγραµµα αναγράφεται το συνολικό κόστος ανά έτος για τις
κυριότερες  µορφές ενέργειας:

NANODOMI®
Η καλύτερη εναλλακτική λύση για εξοικονόµηση ενέργειας
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Στο παρακάτω διάγραµµα αναγράφεται το συνολικό κέρδος  για τα επόµενα
10 χρόνια σε σύγκριση µε άλλες µορφές ενέργειας 

Βλέπουµε ότι έναντι του πετρελαίου θέρµανσης προκύπτει 80%
εξοικονόµηση και έναντι του Φυσικού Αερίου 62% εξοικονόµηση. 

ΟΟιικκοοννοοµµίίαα  &&  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν
Η χρήση ηλιακά υποβοηθούµενων αντλιών θερµότητας Energy Panel είναι ο
οικονοµικότερος και οικολογικότερος τρόπος αξιόπιστης θέρµανσης. Χάρη
στην µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας για την παραγωγή του ίδιου
έργου, χρησιµοποιώντας την ενέργεια που υπάρχει ήδη στο περιβάλλον,
ελαχιστοποιείται το ενεργειακό αποτύπωµα της οικίας ή της εγκατάστασής
µας, ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνουµε τον αστικό ιστό µε βλαβερούς
αέριους ρίπους και µικροσωµατίδια, µειώνοντας τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα που είναι ο κύριος υπεύθυνος για το λεγόµενο «φαινόµενο του
θερµοκηπίου».
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ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης του Γερµανικού κατασκευαστικού
οίκου INFRANOMIC προσφέρονται σε πλήρη γκάµα µε τιµές
κατανάλωσης από 200 έως 900Watt. ∆ιακρίνονται για τον απλό και
διαχρονικό σχεδιασµό τους και µπορούν να τοποθετηθούν κοµψά σε
κάθε χώρο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε λευκό ή µαύρο φόντο.Τα
προϊόντα καλύπτονται από 5ετή εγγύηση αντικατάστασης και πληρούν
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισµού TUV. Το
κρύσταλλο ασφαλείας κατασκευασµένο από την Wolff+Meier GmbH Co.
KG πληροί την κατηγορία προστασίας IPX4 από εκτινασσόµενο νερό και
είναι ανθεκτικό σε εκδορές, όξινα υλικά και κρούσεις.

ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ RAL ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
∆ώστε χρώµα στο σπίτι σας
Επιτέλους το θερµαντικό πάνελ µέσα στο σπίτι σας δεν αποτελεί ξένο
σώµα. Μπορείτε να προσαρµόσετε την εµφάνιση του πάνελ Infranomic µε
ευελιξία στο εκάστοτε περιβάλλον του χώρου σας. Επιλέξτε για παράδειγµα
µια από τις αποχρώσεις RAL η οποία ταιριάζει αρµονικά στο χώρο σας. Θα
κατασκευάσουµε το µοντέλο που επιλέξατε ακριβώς στο χρώµα αυτό.

Είστε λάτρης των πρωτότυπων ταπετσαριών;
Μπορείτε να µας αποστείλετε ένα δείγµα και θα κατασκευάσουµε το πάνελ
Infranomic ακριβώς σύµφωνα µε το αυτό το δείγµα.
ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΕΙΚΟΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τη διακόσµηση των Infranomic, µπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα από µια
ευρεία λίστα φωτογραφιών. Η γκάµα περιλαµβάνει φωτογραφικά και
ζωγραφικά µοτίβα τα οποία δίνουν σε κάθε χώρο σας ένα ξεχωριστό
χαρακτήρα.
Εάν η επιλογή των θεµάτων δεν είναι της αρεσκείας τότε µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε το δικό σας σχέδιο. Παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι
επαρκής ανάλυση της εικόνας είναι 5megapixels.

INOX MARE

INOX MARE
Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης
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SUNPRODUCTS

SUNPRODUCTS
Εναλλακτική φθηνή θέρµανση

Εναλλακτική, φθηνή θέρµανση από τη SunProducts
Απαλλαγείτε από το πετρέλαιο µε συµφέρουσες και αξιόπιστες λύσεις!!!

Είναι αλήθεια ότι το συνεχώς αυξανόµενο κόστος της θέρµανσης έχει γίνει
πραγµατικός εφιάλτης για τα περισσότερα νοικοκυριά. Σε συνδυασµό δε µε
την οικονοµική κρίση και την µείωση των εισοδηµάτων το κόστος της
θέρµανσης για πολλούς πλέον φαντάζει δυσβάστακτο. 

Υπάρχουν όµως λύσεις, αρκεί να εµπιστευθούµε έµπειρους επαγγελµατίες
που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και υποδοµή και έχουν να
επιδείξουν σοβαρότητα και αξιοπιστία. 

Η εκµετάλλευση της θερµότητας που προέρχεται από τον ήλιο, τον αέρα
(περιβάλλον) και τη γη, παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού οι
προτεινόµενες λύσεις είναι και πολύ αποδοτικές αλλά και µε µικρό χρόνο
απόσβεσης.  

ΘΘεερρµµόόττηητταα  ααππόό  ττοονν  ήήλλιιοο..  
Ο ήλιος είναι ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, διαθέσιµη για όλους. Τα
συστήµατα θέρµανσης που βασίζονται στην εκµετάλλευση της ηλιακής
ενέργειας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Τα παθητικά ηλιακά
συστήµατα και τα ενεργά ηλιακά συστήµατα. 

Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα είναι τα πιο οικονοµικά για τη θέρµανση,
ακόµα και για την ψύξη των κτιρίων, γιατί δεν απαιτούν µηχανικά µέσα, όπως
συλλέκτες κ.λπ. Με τη σχετική τεχνολογία, ένα µέρος του ίδιου του κτιρίου
λειτουργεί σαν συλλέκτης και η θερµότητα αποταµιεύεται, για να
χρησιµοποιηθεί αργότερα. H λύση αυτή, όµως, είναι πραγµατοποιήσιµη µόνο
στις υπό ανέγερση κατοικίες (καλύτερα κατά το στάδιο της µελέτης). 

Τα ενεργά ηλιακά συστήµατα, µπορούν να εγκατασταθούν και εκ των υστέρων
σε οποιοδήποτε κτίριο. Κεντρικό στοιχείο µιας θερµικής ηλιακής
εγκατάστασης είναι οι συλλέκτες. Αυτοί απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία
και την µετατρέπουν σε θερµότητα. Μέσω ενός θερµαινόµενου υγρού
(συνήθως νερού µε αντιψυκτικό) η θερµότητα µεταφέρεται και
χρησιµοποιείται απευθείας για τις ανάγκες του κτιρίου ή αποταµιεύεται.

Μία ηλιακή εγκατάσταση µπορεί να προσφέρει αρκετή ενέργεια, ώστε να
καλύψει 100% τις ανάγκες ενός νοικοκυριού σε ζεστό νερό κατά την περίοδο
του καλοκαιριού από 50% ως 70% σε ετήσια βάση. 

Σε σπίτια µε καλή θερµοµόνωση, η ηλιακή ενέργεια µπορεί να απαλλάξει σε
ικανοποιητικό βαθµό τον λέβητα θέρµανσης από το φορτίο του, έτσι ώστε να
επιτευχθεί σηµαντική µείωση της δαπάνης ενέργειας για θέρµανση.

ΘΘεερρµµόόττηητταα  ααππόό  ττοονν  ααέέρραα  ((ππεερριιββάάλλλλοονν))..
Οι νέες τεχνολογίες εκµεταλλεύονται την θερµότητα του αέρα για να
καλύψουν τις θερµικές µας ανάγκες. 
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Η πιο γρήγορα αναπτυσσόµενη τεχνολογία είναι αυτή των Αντλιών
Θερµότητας, οι οποίες χωρίζονται δε σε δύο βασικές κατηγορίες: Τις αντλίες
χαµηλών θερµοκρασιών που είναι κατάλληλες κυρίως για κατοικίες µε
ενδοδαπέδια θέρµανση και τις αντλίες υψηλών θερµοκρασιών που είναι
κατάλληλες και για κατοικίες µε συµβατική θέρµανση (σώµατα καλοριφέρ).  

Οι αντλίες θερµότητας ουσιαστικά είναι ηλεκτροκίνητες συσκευές, που
παράγουν όµως ενέργεια τρεις ως και πέντε φορές περισσότερη από την
ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν.

Οι αντλίες θερµότητας αφαιρούν θερµότητα από το περιβάλλον (ακόµα και τη
νύχτα ή όταν βρέχει) και την αποδίδουν, είτε καλύπτοντας 100% τις ανάγκες
µιας κατοικίας, είτε ενισχύοντας άλλα συστήµατα θέρµανσης. Και στις δύο
περιπτώσεις επιτυγχάνεται πολύ σηµαντική µείωση της δαπάνης ενέργειας
για θέρµανση.

ΘΘεερρµµόόττηητταα  ααππόό  ττηηνν  γγηη  ((γγεεωωθθεερρµµίίαα))..  
Η γεωθερµική θέρµανση αξιοποιεί κυρίως την σταθερή θερµοκρασία της γης
για την παροχή θέρµανσης και ψύξης. 

Η θερµοκρασία της γης είναι σχεδόν σταθερή όλη την διάρκεια του έτους και
επηρεάζεται ελάχιστα, όπως είναι φυσικό, από τις κλιµατολογικές συνθήκες
του περιβάλλοντος. Αυτό µας δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε το
γεωθερµικό σύστηµα και για θέρµανση και για ψύξη.

Για την άντληση θερµότητας από τη γη, τοποθετούνται σωλήνες σε επιφάνεια
διπλάσια περίπου από αυτήν που πρόκειται να θερµανθεί. Οι σωλήνες αυτοί
αποτελούν ένα κλειστό κύκλωµα νερού, το οποίο απορροφά τη θερµική
ενέργεια της γης.

Την ενέργεια αυτή αξιοποιεί µία αντλία θερµότητας, η οποία µε τη σειρά της,
είναι σε θέση να θερµαίνει το κτίριο, τις κρύες περιόδους, να το δροσίζει τις
θερµές και τέλος να παρέχει ζεστό νερό χρήσης, καθ” όλη τη διάρκεια του
έτους. 

Η SunProducts αναλαµβάνει τη µελέτη, εγκατάσταση αλλά και τη συντήρηση
εναλλακτικών συστηµάτων θέρµανσης, προτείνοντας συµφέρουσες και
αξιόπιστες λύσεις για την κάθε εγκατάσταση, προσφέροντας ανταγωνιστικές
τιµές, εγγυηµένα υλικά υψηλής ποιότητας και εγκαταστάσεις. 
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ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αντλίες θερµότητας

Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου τον φετινό χειµώνα οδήγησε πολλούς
στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρµανσης, περισσότερο συµβατικούς
και µη. Η εταιρία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ έχει να προτείνει µια µεγάλη γκάµα
προϊόντων και λύσεων,  µε κύριο στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και
χρήµατος. Σήµερα, την πιο σύγχρονη, αποδοτική αλλά και οικονοµική λύση
αποτελεί η αντλία θερµότητας. 

Τι είναι όµως η αντλία θερµότητας; Είναι ένα µηχάνηµα που εκµεταλλεύεται
την ενέργεια που υπάρχει στο περιβάλλον καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου
και την µεταφέρει στον εσωτερικό χώρο µε τη µορφή θερµότητας ή ψύξης. 
Η αντλία θερµότητας αφαιρεί από το περιβάλλον θερµότητα, την "αντλεί" σε
ένα υψηλότερο θερµοκρασιακό επίπεδο και την αποδίδει στη συνέχεια ξανά
σ’ ένα σύστηµα θέρµανσης. Ουσιαστικά η κατανάλωση ρεύµατος δεν γίνεται
για την παράγωγη της θερµότητας άλλα για να πραγµατοποιηθεί αυτός  ο
ψυκτικός κύκλος, και αυτός είναι ο κύριος λόγος που πετυχαίνουµε
εξοικονόµηση. 

Πέρα από τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά, οι αντλίες θερµότητας χωρίζονται
σε 3 κατηγορίες:

• Αντλίες θερµότητας νερού/νερού (γεωθερµικές αντλίες)
Είναι αντλίες που χρησιµοποιούν τη  γη σαν µέσο άντλησης θερµότητας και 
την µεταφέρουν στον χώρο µέσω του νερού στο σύστηµα θέρµανσης. 
Μειονέκτηµά τους είναι ο µεγάλος χώρος που απαιτείται για τις γεωτρήσεις 
και το µεγάλο αρχικό κόστος εγκατάστασης, χαρακτηριστικό τους είναι 
όµως πως έχουν τον καλύτερο βαθµό απόδοσης.

• Αντλίες θερµότητας Αέρα/Αέρα (κλιµατιστικά)
Είναι αντλίες που χρησιµοποιούν τον εξωτερικό αέρα σαν µέσο άντλησης 
θερµότητας και την µεταφέρουν στο χώρο µέσω του αέρα. Είναι η πιο 
διαδεδοµένη µορφή αντλίας θερµότητας, έχουν ικανοποιητικούς βαθµούς 
απόδοσης και χρησιµοποιούνται ευρύτατα λόγω της εύκολης εγκατάστασής 
τους και των χαµηλών καταναλώσεών τους (τεχνολογία inverter).

• Αντλίες θερµότητας Αέρα/Νερού 
Είναι αντλίες που χρησιµοποιούν τον αέρα σαν µέσο άντλησης θερµότητας 
και την µεταφέρουν στον χώρο µέσω του νερού στο σύστηµα θέρµανσης.  
Αποτελούν την καλύτερη λύση µεταξύ των δυο προηγούµενων τύπων 
αντλίας, τόσο από άποψη απόδοσης όσο και οικονοµίας. 

Οι αντλίες αυτού του τύπου, ξεκίνησαν σαν συστήµατα θέρµανσης χαµηλών
θερµοκρασιών κατάλληλα για  ενδοδαπέδια θέρµανση ή συστήµατα µε fan
coil  αλλά λόγω των αναγκών η τεχνολογία τους αναπτύχτηκε και πλέον
υπάρχουν µοντέλα µεσαίων και υψηλών θερµοκρασιών ιδανικά για την χρήση
µε σώµατα τύπου πάνελ, τα οποία είναι και πιο διαδεδοµένα στην Ελλάδα.
Η εγκατάσταση γίνεται  στον εξωτερικό χώρο όπως µια µονάδα κλιµατιστικού,
αλλά τελικά η θερµότητα µεταφέρεται στα θερµαντικά σώµατα, και έτσι
εκµεταλλευόµαστε και τους τρεις τρόπους µετάδοσης της θερµότητας στον
χώρο: µε ακτινοβολία, µε αγωγή  και µε µεταφορά, δηµιουργώντας µια άνετη
και ευχάριστη ατµόσφαιρα.
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Οι αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιεί η εταιρία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ είναι
υψηλής απόδοσης και  εγγυώνται λειτουργία µέχρι και τους -250C. Γι αυτό το
λόγο µπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν άλλους τρόπους θέρµανσης, όπως
λέβητες πετρελαίου ή ξυλολέβητες, ή µπορούν να συνδεθούν µε κάποιο
υπάρχον σύστηµα και να λειτουργήσουν παράλληλα µε αυτό. Ακόµα, µπορούν
εύκολα να συνδυαστούν και µε κάποιο σύστηµα ηλιοθερµίας για µέγιστη
εξοικονόµηση ενέργειας, και µαζί να καλύπτουν και τις ανάγκες για ζεστό
νερό χρήσης καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η αρχή λειτουργίας µιας  αντλίας αέρα/νερού στηρίζεται στον ψυκτικό κύκλο
και  αποτελείται από τέσσερα µέρη:  τον συµπυκνωτή, τον εξατµιστή , τον
συµπιεστή, και από την βαλβίδα εκτόνωσης.  Ο εξωτερικός αέρας µέσω ενός
ανεµιστήρα µεταφέρεται στον εξατµιστή, όπου βρίσκεται το ψυκτικό µέσον
µέσα σε ένα κλειστό κύκλωµα το οποίο έχει την ιδιότητα να εξατµίζεται σε
πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και να µετατρέπεται σε αέριο. Αυτό το αέριο
µεταφέρεται στον συµπιεστή όπου συµπιέζεται και φτάνει σε υψηλές
θερµοκρασίες και στην συνέχεια µεταφέρεται στον συµπυκνωτή του
συστήµατος ο οποίος µεταφέρει την θερµότητα του ψυκτικού υγρού στο
σύστηµα θέρµανσης (νερού ή αέρα) και ταυτόχρονα ψύχεται και υγροποιείται
γυρνώντας στον εξατµιστή µέσω της βαλβίδας εκτόνωσης. Γίνεται λοιπόν
αντιληπτό ότι η αντλία θερµότητας, διαφέρει τελείως από τους ηλεκτρικούς
λέβητες µε τους οποίους την συγχέουν, αφού το ρεύµα που καταναλώνεται
είναι για να θέσει σε λειτουργία τον ψυκτικό κύκλο, και όχι για να ζεστάνει
νερό µέσω αντιστάσεων. Η  λειτουργία της  µε ρεύµα αποτελεί
αναµφισβήτητο πλεονέκτηµα, αφού  µε το πάτηµα ενός κουµπιού µπορούµε
να τη θέσουµε σε λειτουργία, ταυτόχρονα δεν απαιτείται αποθηκευτικός
χώρος για το καύσιµο, και δεν χρειάζεται εξ' αρχής αγορά πρώτης ύλης, αφού
η εξόφληση γίνεται τµηµατικά, βάση κατανάλωσης και µέσα από τον
λογαριασµό της ∆ΕΗ. 

Η αντλία λόγω της ευκολίας που προσφέρει, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
ευρέως γνωστή στην Ευρώπη και πλέον έχει µπει δυναµικά και στην Ελλάδα,
µε διάφορα µοντέλα περισσότερο και λιγότερο γνωστών εταιρειών. Το
κριτήριο που ξεχωρίζει µια αποδοτική αντλία είναι η κατανάλωση που έχει σε
συνάρτηση µε τις εξωτερικές συνθήκες, αφού από εκεί κρίνεται τελικά η
οικονοµία που θα προσφέρει ένα τέτοιο µηχάνηµα. Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ σε
συνεργασία µε µεγάλες εταιρίες επιλέγει µόνο δοκιµασµένα προϊόντα που
δίνουν τη δυνατότητα πολλών εγκαταστάσεων, κατάλληλων για κάθε
περίπτωση.  Στη χώρα µας ενδείκνυται η χρήση µιας τέτοιας αντλίας λόγω του
καλού  κλίµατος, αφού χρειάζεται λιγότερη κατανάλωση ρεύµατος για την
λειτουργίας της.  Για τον λόγο αυτόν το  Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ολοκληρώνοντας το θεσµικό πλαίσιο για
την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και µε τη συγχρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης  εφαρµόζει το πρόγραµµα ΄΄εξοικονόµηση κατ’οίκον΄΄ ή
πράσινο δάνειο  το οποίο επιδοτεί δάνεια για την αναβάθµιση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων µέχρι και κατά 75% του συνολικού
κόστους. Σε αυτό το πρόγραµµα η αντλία θερµότητας αποτελεί επιλέξιµη
δαπάνη, µε ένα αρκετά µεγάλο όριο το οποίο καλύπτει τους περισσότερους
τύπους αντλιών. Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω θεωρούµε πως µια τέτοια
επένδυση αξίζει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού. Σε µια αγορά που
πολλές αβέβαιες και ενεργοβόρες λύσεις προσπαθούν να αντικαταστήσουν
τον κλασικό λέβητα πετρελαίου, η αντλία θερµότητας αποτελεί την απάντηση
αφού συνδυάζει αξιοπιστία και ευελιξία και αποτελεί κορυφαίο τεχνολογικό
προϊόν. 
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Η εταιρία Newenergysolutions ιδρύθηκε το 2005 στη Θεσσαλονίκη και
επεκτάθηκε στον τοµέα της εισαγωγής και εµπορίας προϊόντων πράσινης και
οικολογικής ανάπτυξης. Εκτός την εισαγωγή κι εµπορία φωτοβολταικών
συστηµάτων ασχολείται και µε την προώθηση αντλιών θέρµανσης και ψύξης
παντός τύπου και µεγέθους ισχύος.

Πλέον οι αντλίες θέρµανσης και ψύξης έρχονται και στην Ελλάδα µε σκοπό να
αντικαταστήσουν όποιες άλλες πηγές ενέργειας επιβαρύνουν τον καταναλωτή
τους χειµερινούς αλλά και καλοκαιρινούς µήνες.
Μέχρι στιγµής η ενέργεια για την παραγωγή θέρµανσης και ζεστού νερού σε
οικείες, εργασιακούς χώρους και βιοµηχανικούς χώρους ήταν το πετρέλαιο ή
το αέριο. Η ραγδαία αύξηση τιµών αλλά και οι οικολογική συνείδηση έχει
στρέψει πλέον τους καταναλωτές στην έρευνα αγοράς για προϊόντα τα οποία 
• θα χρησιµοποιούν ανανεώσιµες  πηγές ενέργειας 
• θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και προπάντων 
• δεν θα τον επιβαρύνουν χρηµατικά κάθε µήνα.

Η Newenergysolutions και οι έµπειροι κι εξειδικευµένοι στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας συνεργάτες της  φροντίζουν ώστε οι πελάτες τους να
λαµβάνουν:
• πληροφορίες και βοήθεια για την επιλογή σωστής αντλίας για εκάστοτε έργο
• υπολογισµό βαθµών απόδοσης της αντλίας για καθορισµό του χρόνου 

απόσβεσης και της εξοικονόµησης ενέργειας 
• πλήρες και ακριβή µελέτη για τις ανάγκες/απαιτήσεις κάθε έργου
• απαραίτητες συµβουλές καλής λειτουργίας για αύξηση 

αποτελεσµατικότητας
• υποστήριξη στην εγκατάσταση και συντήρηση

Η γερµανική εταιρία από τη Güstrow για πάνω από 20 χρόνια παράγει αντλίες
θερµότητας, τόσο για µονοκατοικίες όσο και µεγάλο εξοπλισµό για τον
εµπορικό τοµέα. Οι σειρές αντλιών ξεκινούν από 4,7 έως και 1500 Kw και
περιλαµβάνουν αντλίες εδάφους/νερού, αντλίες νερού/νερού, και
αέρος/νερού. Από το 2011 ανήκουν οι αντλίες θερµότητας σε αµερικανική
οµάδα εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης µε δραστηριότητα
κυρίως  στην Κίνα. Παρόλαυτα όµως η εταιρεία διαθέτει το δικό της τµήµα
έρευνας και ανάπτυξης και παράγει τις αντλίες θερµότητας στη Γερµανία. 

TTiittaann::  ΑΑννττλλίίεεςς  θθεερρµµόόττηηττααςς  µµεεγγάάλληηςς  κκλλίίµµαακκααςς..
Το µοντέλο Titan είναι µια αντλία θερµότητας προορισµένη να καλύψει ακόµα
και τις µεγαλύτερες απαιτήσεις ισχύος. Οι αντλίες θερµότητας Titan µπορούν
να χρησιµοποιήσουν διάφορες πηγές θερµότητας. Μέχρι τα 200 kW
χρησιµοποιούνται αποδοτικοί,  σπειροειδείς συµπιεστές σε σύνδεση σειράς
(tandem), ενώ πάνω από τα 200 kW χρησιµοποιούνται στιβαροί κοχλιωτοί
συµπιεστές, των οποίων ο έλεγχος µπορεί να είναι µεταβλητός, αν χρειαστεί.
Πολλές εκδόσεις εξοπλισµού και ένας ευέλικτος πολυλειτουργικός έλεγχος
καθιστούν την Titan µια µεγάλης κλίµακας αντλία θερµότητας η οποία είναι
απόλυτα προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
Τύποι: Εδάφους/Νερού (B/W), Νερού/Νερού (W/W)
Ισχύς: 32 - 450 kW, παραγωγή σε σχέση µε το έργο µέχρι και 1500 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): Β0/W35 έως 4.5 // W10/W35 έως 5.7

NEWENERGYSOLUTIONS
Το καινοτόµο υβριδικό σύστηµα

NEWERNERGYSOLUTIONS
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Η Aero είναι µια ευέλικτη αντλία θερµότητας αέρα / νερού προορισµένη
κυρίως για εξωτερική εγκατάσταση. Χρησιµοποιεί εξωτερικό αέρα (ή
επιστροφή αέρα) ως πηγή θερµότητας. Η τεχνολογία της βασίζεται σε
ευέλικτη κατασκευή µε στοιχειώδεις µονάδες (module construction). Ανάλογα
µε την κατηγορία ισχύος, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των
κλασικών µοντέλων (µόνο θέρµανση) που είναι εξοπλισµένα µε υψηλής
απόδοσης σπειροειδείς συµπιεστές και των µοντέλων τύπου inverter
(θέρµανση και ψύξη) µε συµπιεστές ελεγχόµενης ταχύτητας.
Οι πολυάριθµες πρόσθετες δυνατότητες και οι παραλλαγές των αξεσουάρ
καθιστούν την Aero µία πολύ ευέλικτη αντλία θερµότητας αέρα / νερού, η
οποία µπορεί να είναι απόλυτα προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις του εκάστοτε
έργου.
Τύποι: Αέρα/Νερού (A/W)
Ισχύς: 8 – 80 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): A7/W35 έως 4.6

CCllaassssiicc  
Η classic είναι µια ευέλικτη αντλία θερµότητας η οποία κατασκευάζεται µε τη
σύνθεση στοιχειωδών µονάδων (modules) και που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για διαφορετικές πηγές θερµότητας. Οι στοιχειώδεις µονάδες που συνθέτουν
µια τέτοια αντλία θερµότητας είναι οι Euro Modules I, II και III. Ανάλογα µε την
ισχύ, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των κλασικών µοντέλων (µόνο
θέρµανση), τα οποία είναι εξοπλισµένα µε υψηλής απόδοσης σπειροειδείς
συµπιεστές και των µοντέλων τύπου inverter (θέρµανση και ψύξη) που φέρουν
συµπιεστές ελεγχόµενης ταχύτητας. Οι πολυάριθµες πρόσθετες δυνατότητες
και οι παραλλαγές των αξεσουάρ καθιστούν την classic µία πολύ ευέλικτα
χρησιµοποιούµενη αντλία θερµότητας, η οποία µπορεί να προσαρµοστεί
άψογα στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
Τύποι: Εδάφους/Νερού (B/W), Νερού / Νερού (W/W), Άµεσης εκτόνωσης/
Νερού (DE/W)
Ισχύς: 4 - 30 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): B0/W35 έως 4.7 // W10/W35 έως 5.8

BBrraavv
Η brav είναι µία compact αντλία θερµότητας κατασκευασµένη µε στοιχειώδεις
µονάδες και έτοιµη για σύνδεση, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
διαφορετικές πηγές θερµότητας. To ενσωµατωµένο διπλού κελύφους δοχείο
αδρανείας από ανοξείδωτο χάλυβα εγγυάται µέγιστη άνεση σε ζεστό νερό και
αξιοπιστία, χάρη στη λειτουργία υδραυλικής αποσύνδεσης. Όλα τα
εξαρτήµατα τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, όπως
κυκλοφορητές, τρίοδες βαλβίδες και αντίσταση για ταχεία θέρµανση, είναι
ήδη προεγκατεστηµένα.

Η τεχνολογία της brav βασίζεται στις στοιχειώδεις µονάδες Euro Modules I και
III. Ανάλογα µε την ισχύ, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των κλασικών
µοντέλων (µόνο θέρµανση) τα οποία είναι εξοπλισµένα σπειροειδείς
συµπιεστές υψηλής απόδοσης και των µοντέλων τύπου inverter (θέρµανση και
ψύξη), τα οποία είναι εξοπλισµένα µε συµπιεστές ελεγχόµενης ταχύτητας. Οι
πολυάριθµες πρόσθετες επιλογές κάνουν την brav ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση, ψύξη,
προετοιµασία ζεστού νερού υποβοηθούµενη από ηλιοθερµία και κλιµατισµό /
ανάκτηση θερµότητας ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.
Τύποι: Εδάφους/Νερού (B/W), Νερού / Νερού (W/W), Άµεσης εκτόνωσης/
Νερού (DE/W)
Ισχύς: 4 - 24 kW
Βαθµός απόδοσης (COP): B0/W35 έως 4.7 // W10/W35 έως 5.8
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
άρθρο:

∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

άρθρο:
Χριστόφορος Παπανικολάου, Μηχ. & Αερ. Μηχανικός - MBA, General Manager PVFM Ltd 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
άρθρο:

Plus Energy LAB
Ciarán O’Leary, MEng BEng CPHD, Structural Engineer, Certified Passivhaus Designer

Αλίς Κοροβέση

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
άρθρο:

Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Γεωπόνος ΑΠΘ, M.Sc., Y.∆. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆.Π.Θ.
Κοσµόπουλος Πάνος

∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
άρθρο:

Μαρία Ευαγγέλου, Μελετητής ενεργειακών συστηµάτων
AiD Engineering LTD
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Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, 
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ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
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∆εν είµαι ούτε οικονοµολόγος ούτε πολιτικός. Και µεταξύ µας δεν θα
‘θελα να είµαι, ώστε να βρίσκοµαι στην δύσκολη θέση  να προσπαθώ
να παρουσιάζω ωραιοποιηµένα στον κόσµο το απλό γεγονός της
επιβολής ελέγχου στους ενεργειακούς πόρους από κάποια
συµφέροντα…

Και δεν είµαι επίσης κρεµασµένος από κάποια καµινάδα εργοστασίου
για να πείσω τους γύρω µου να σώσουν τον πλανήτη…
Η χώρα µας βρίσκεται στη µέση µιας οικονοµικής, πολιτικής και
κοινωνικής κρίσης. Τα πρόσφατα γεγονότα, τα όσα έγιναν και γίνονται
και σήµερα, και τα όσα έπονται άµεσα, σφραγίζουν ανεξίτηλα την
σύγχρονη Ελλάδα.

Σε ετούτη την συγκυρία µε τις αγωνίες της καθηµερινότητας και τις
αβεβαιότητες που δέρνουν τον νεοέλληνα, τα προβλήµατα που
σχετίζονται µε το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική έχουν
µεταπέσει σε δεύτερη µοίρα.

Κι όµως…  Το θέλουµε δεν το θέλουµε, τα θέµατα του περιβάλλοντος
και της ενέργειας σχετίζονται άµεσα µε τα οικονοµικά της χώρας και
του καθενός από ‘µας και οι τωρινές µας τοποθετήσεις απέναντι σ’
αυτά, καθορίζουν το µέλλον αυτού του τόπου.

Είναι φυσιολογικό όταν αγωνίζεσαι για την επιβίωση και τα χαράτσια,
το ενδιαφέρον σου π.χ. για Τα φωτοβολταϊκά να µηδενίζεται, και να
νοιάζεσαι ελάχιστα ως καθόλου για το ποιες εταιρίες θα
εκµεταλλευτούν τον ήλιο και τα κοιτάσµατα της χώρας µας, καθώς
και το ποιοι θα βρίσκονται πίσω απ’ αυτές τις εταιρίες.

άρθρο:

∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος

Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.

∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και

Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών

Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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« Η ενέργεια, η χώρα µας, εµείς,
και τα κτίρια µας »

Όµως… ίσως αυτά τα θέµατα να βρίσκονται πίσω από τα όσα περνά σήµερα η
χώρα. Ακόµα όµως κι αν τυχόν δεν είναι έτσι, οι αποφάσεις που παίρνονται
σήµερα, µ’ εµάς ν’ ασχολούµαστε µε τα άγχη της καθηµερινότητας,
καθορίζουν το αύριο όλων µας, και το µέλλον των παιδιών µας…
Εξακολουθώ να πιστεύω πως για να πετύχουµε κάτι, χρειάζεται Παιδεία
(ενηµέρωση, µόρφωση, καλλιέργεια) σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες.

Ξεκινάµε µε ορισµένες συγκεκριµένες παραδοχές:
1. Οι υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλα κτλ.) είναι είδος 

πεπερασµένο στην επιφάνεια του πλανήτη.
2. Όσες χαρές και να κάνουµε για την πιθανότητα να εκµεταλλευτούµε 

κοιτάσµατα από το υπέδαφος της χώρας µας, η πρώτη παραδοχή ισχύει 
γενικά και εποµένως θα πρόκειται για προσωρινή οικονοµική ανακούφιση.

3. Η καύση των υδρογονανθράκων και των παραγώγων τους ∆ΕΝ είναι 
ανώδυνη για το περιβάλλον, απ’ όπου και αν είναι η προέλευση τους 
αντίθετα, ρυπαίνουν και µολύνουν µόνιµα την βιόσφαιρα.

4. Η ευωχία που ακολούθησε την δεύτερη οικονοµική επανάσταση, µε την 
«εύκολη» και φτηνή ενέργεια από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, 
οδήγησε στη δηµιουργία ενός παγκόσµιου δικτύου άντλησης, εξόρυξης, 
επεξεργασίας, µεταφοράς, διανοµής και κατανάλωσης το οποίο αποτελεί 
και την βάση αν θέλετε του οικονοµικό-πολιτικού συστήµατος, από το 
οποίο εξαρτώνται οι τύχες των περισσότερων χωρών του κόσµου. 

Σαν συνέπεια στα προηγούµενα ακολουθούν οι παρακάτω διαπιστώσεις:
1. Οι βιοµηχανίες, οι µεταφορές, και ο οικιστικός τοµέας βασίστηκαν όλα 

στην άφθονη και φτηνή ενέργεια και αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν σε 
αυτήν την βάση.

2. Όλες οι διατάξεις, τα συστήµατα, οι µηχανές, οι συσκευές 
(βενζινοκινητήρες, τουρµπίνες, γεννήτριες, ως τα συστήµατα θέρµανσης 
και τις ηλεκτρικές συσκευές) στηρίχτηκαν στην άφθονη παροχή καυσίµων 
και την αδιαφορία για την σπατάλη ενέργειας «παράπλευρες απώλειες».

Είναι γνωστό και δεδοµένο ότι οι πόλεις µας είναι και τα κτίρια µας είναι
εξαρτηµένα από τους υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λόγω
πρόσφατης ανάγκης, ξυλεία). Επίσης γνωστό και δεδοµένο είναι πως και οι
πόλεις (µε όλες τις λειτουργίες που περιλαµβάνουν) και τα σπίτια µας, είναι
υπερβολικά ενεργοβόρα. Επιπλέον η πρόσφατη οικονοµική κρίση που
οδήγησε σε άρον-άρον εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, όπως η καύση
ξυλείας και βιοµάζας δίχως µελέτη και προγραµµατισµό, δείχνει πια έντονα
τα αποτελέσµατα της: η αιθαλοµίχλη καλύπτει τους οικισµούς µας, µε όλες τις
ήδη προβλεθείσες επιπτώσεις στον πληθυσµό και το περιβάλλον.
Από την άλλη πλευρά, παρόλα όσα παρήγορα λέγονται και γράφονται από
όσους εθελοτυφλούν για την καταστροφή της βιόσφαιρας, το φυσικό
περιβάλλον γύρω µας αλλάζει. Κι είναι άσχηµο το να βιώνουµε µέσα σε λίγες
δεκαετίες τις αλλαγές αυτές, που κανείς δεν µπορεί να µας πει πως δεν θα
εξελιχθούν σε πολύ χειρότερα...

Παράλληλα, η παγκοσµιοποίηση και ο αγώνας για τον απόλυτο έλεγχο των
ενεργειακών πόρων, µας οδηγούν συνεχώς στο να παρακολουθούµε µε
αγωνία τις τιµές όχι µονάχα για πετρέλαιο, βενζίνη και φυσικό αέριο, αλλά και
τα είδη πρώτης ανάγκης, εφόσον η διάθεση τους στην κατανάλωση
συνδέθηκε άµεσα µε τις τιµές των καυσίµων…
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Κατά συνέπεια, για δύο ταυτόχρονα λόγους µας καίει το θέµα: και για να
ελαττώσουµε την ζηµία στο περιβάλλον, και για να ελαττώσουµε την ζηµία
στην τσέπη µας.

Υπήρξαµε σπάταλοι σε ότι απλόχερα µας πρόσφερε ο πλανήτης µας.
Ταυτόχρονα υπήρξαµε και ασυλλόγιστοι. Όχι µοναχά καταξοδέψαµε -και
συνεχίζουµε να ξοδεύουµε- τις ενώσεις του άνθρακα σε ορυκτά καύσιµα και
δάση, αλλά εξακολουθούµε να ρυπαίνουµε την βιόσφαιρα σαν να µην
πρόκειται να ακολουθήσουν άλλες ανθρώπινες γενιές…

Το µεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων µας, κτίστηκαν σε εποχές που
αγνοούσαµε το ενεργειακό πρόβληµα και την ρύπανση του πλανήτη.
Όµως πρέπει να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι και ανάµεσα στα νεότερα
κτίρια -κι όχι µόνον στην χώρα µας- ελάχιστα είναι τα δείγµατα που
σεβάστηκαν το θέµα και της εξοικονόµησης ενέργειας, και της
ελαχιστοποίησης της ρύπανσης.

Ήδη η καµπάνα είχε χτυπήσει από το 1972, µε την έκδοση της µελέτης «Τα
όρια της Ανάπτυξης», που προέβλεπε δυσοίωνο µέλλον αν συνεχιστούν οι
ίδιοι ρυθµοί. Παρόλα αυτά, επιστήµονες µε περιβαλλοντική συνείδηση αλλά
και απλοί προβληµατισµένοι άνθρωποι, µε αφορµή την πρώτη πετρελαϊκή
κρίση (1972-3), στράφηκαν στην δηµιουργία κτισµάτων αλλά και οικισµών, που
θα µπορούσαν να ελαχιστοποιούν τόσο την απαιτούµενη ενέργεια, όσο και τις
απορρίψεις προς το περιβάλλον, µε την προσπάθεια χρήσης κι εκµετάλλευσης
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό,
ανεµογενήτριες για παραγωγή ηλεκτρισµού και δειλά-δειλά κάποια
φωτοβολταϊκά που ως τότε υπήρχαν στα διαστηµόπλοια, έκανα την εµφάνιση
τους σε διάφορα µέρη του πλανήτη. Ακόµα, διαπιστώνοντας πως η κατασκευή
και χρήση πολλών υλικών είναι ενεργοβόρα και επιζήµια προς το περιβάλλον,
προέκυψε η αναζήτηση οικολογικών υλικών. Και βέβαια, πρέπει να
υπογραµµίσουµε το γεγονός πως από εκείνη την περίοδο, οι µεγάλες
εταιρείες που διαχειρίζονται το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, άρχισαν να
επενδύουν τεράστια κεφάλαια στην έρευνα για τις Α.Π.Ε., έχουν εδώ και
δεκαετίες έτοιµη την γραµµή άµυνας (τα νέα προϊόντα Α.Π.Ε.), που προφανώς
όµως δεν θα βγουν στην αγορά, µέχρι που η εκµετάλλευση του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου να γίνει ασύµφορη - γι’ αυτούς.

Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται για να υπογραµµιστεί το ότι η τεχνολογία ήδη
υπάρχει, είναι γνωστή, και εφαρµόζεται ήδη σε σχετικά ευρεία κλίµακα, και
σε διεθνές επίπεδο.
Πρέπει επίσης να αναφέρουµε το ότι οφείλουµε πολλά στην έρευνα τόσο για
την κατάκτηση του διαστήµατος, όσο και στις στρατιωτικές ανάγκες πολλών
χωρών, εφόσον η παροχή ενέργειας σε διαστηµόπλοια, υποβρύχια,
αποµακρυσµένες στρατιωτικές µονάδες, έπρεπε να λυθεί -και λύθηκε- µε πιο
προηγµένες συσκευές και συστήµατα.

Τα προηγούµενα αναφέρθηκαν, µε σκοπό να γίνει κατανοητό το ότι δεν
αποτελούν «θαύµα» εξ ουρανού τα παρακάτω παραδείγµατα:

Έξω από το Λονδίνο, υπάρχει ο οικισµός BED-ZED, ο οποίος λειτουργεί µε τον
µέγιστο δυνατό οικολογικό τρόπο. Παίρνει ενέργεια από τον ήλιο και τον
άνεµο, ελαχιστοποιεί και εκµεταλλεύεται τα απορρίµµατα του, αποτελείται
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« Η ενέργεια, η χώρα µας, εµείς,
και τα κτίρια µας »

από κτίρια που χρησιµοποιούν οικολογικά υλικά, και εκµεταλλεύονται τον
προσανατολισµό τους. Το ίδιο µπορούµε να δούµε και στο Freibourg της
Γερµανίας. Πάλι ένας ολόκληρος οικισµός, µε εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. και
ιδιαίτερα των φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρισµού, και
ελαχιστοποίηση των απορρίψεων στο περιβάλλον. Το αντίστοιχο έξω από το
Malmö στη Σουηδία, ο οικισµός Βο01 αποτελεί υπόδειγµα από την παραγωγή
ενέργειας από Α.Π.Ε., ως την ανακύκλωση και την επανάχρηση νερού. Στο
Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, χρησιµοποιείται συστηµατικά η γεωθερµία για την
παραγωγή υδρογόνου, και στην συνέχεια το υδρογόνο αποτελεί καύσιµο για
τη παραγωγή ενέργειας (θέρµανση και κίνηση), µε µηδενική ρύπανση του
περιβάλλοντος, εφόσον, το παραπροϊόν της καύσης είναι καθαρό νεράκι!
Επίσης ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε στην πόλη Masdar στο Abu dhabi όπου οι
πετρελαιοπαραγωγοί των αραβικών Εµιράτων  κατασκεύασαν ήδη την πόλη
που θα χρησιµοποιεί ενέργεια αποκλειστικά από την ήλιο και τις Α.Π.Ε. , και
θα έχει µηδενικές εκποµπές CO2!

Κι αναφέρθηκα µόνο σε οικισµούς. Ο κόσµος έχει πολλά παραδείγµατα σε
ενεργειακά αυτόνοµα κτίρια µε µηδενικές εκποµπές ρύπων στο περιβάλλον.
Σίγουρα τα πιο πολλά από αυτά, αποτελούν έκφραση προσωπικών
προβληµατισµών του κατασκευαστή τους, µας αποδεικνύουν όµως περίτρανα
πως «αυτό» το όνειρο τουλάχιστον, είναι εφικτό…

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
Ας έρθουµε τώρα στον Ελληνικό χώρο, και στο δικά µας προβλήµατα. Ακούµε
και διαβάζουµε ότι τα κτίρια µας είναι ενεργοβόρα και υπερκαταναλώνουν
ενέργεια, και ρυπαίνουν έντονα το περιβάλλον. Τι σηµαίνει αυτό;

Σε µια γενική προσέγγιση, µπορούµε να δεχτούµε πως τα κτίρια µας έχουν έξι
επιφάνειες οι οποίες αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον: τους τέσσερις
πλευρικούς τοίχους, την ταράτσα ή στέγη, και το πάτωµα του υπογείου ή το
ταβάνι της πυλωτής. Οι έξι αυτές επιφάνειες (που κατά περίπτωση είναι
περισσότερες ή λιγότερες) αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον του κτιρίου
µεταφέροντας ζέστη ή κρύο  προς τον εσωτερικό του κτιρίου, και
εκπέµποντας προς τα έξω -συνήθως- θερµότητα. Αυτά λέγονται θερµικές
απώλειες, και µεταφράζονται σε άσκοπη ενεργειακή κατανάλωση που
βαρύνει και το περιβάλλον και την τσέπη µας. Κατά συνέπεια, όσο καλύτερη
είναι η µόνωση του κτιρίου, τόσο µικρότερες οι αλληλεπιδράσεις και τόσο
µικρότερες οι απώλειες σε θερµότητα, ενέργεια, ρύπανση και χρήµα. ∆εν
είναι της στιγµής να σχολιάσουµε το πώς κτίστηκαν -και πως κτίζονται- τα
κτίρια στην χώρα µας. Ο στόχος του υπερβολικού κέρδους οδηγεί σε
προχειρότητες, και κακές κατασκευές. Και πάλι κατά συνέπεια, έχουµε να
αντιµετωπίσουµε δύο περιπτώσεις: κτίρια παλιά, χωρίς µόνωση και διπλά
κουφώµατα και κτίρια νεότερα µε ελλιπή µόνωση και ελαττωµατικά
κουφώµατα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις έχουµε την δυνατότητα επέµβασης
κυρίως πρόσθετη µόνωση και αλλαγή των κουφωµάτων, αλλά και παραπέρα
επεµβάσεις για σκιασµό ή ηλιασµό, για προσθήκη διατάξεων και συστηµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας έως και εφαρµογές διατάξεων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας. Για παράδειγµα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε λάµπες µικρής
κατανάλωσης, συσκευές ηλεκτρικές υψηλής ενεργειακής κατηγορίας, λογική
χρήση όλων των συσκευών, και θέρµανση/δροσισµό µετά από προβληµατισµό
για τα συστήµατα. Ας µην ξεχνάµε πως οι λεβητοκαυστήρες καταναλώνουν
υδρογονάνθρακες (είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο), κι ότι και τα δύο
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καύσιµα ρυπαίνουν κι έχουν και ηµεροµηνία λήξης. Μπορούµε ακόµη να προσθέσουµε, ανάλογα µε την
περίπτωση, ηλιακούς θερµοσίφωνες (οι οποίοι  προσφέρουν ζεστό νερό όχι µόνο για οικιακή χρήση, αλλά και
για παροχή στον λέβητα της θέρµανσης ώστε να εξοικονοµούµε ενέργεια) καθώς και φωτοβολταϊκά πλαίσια
και ανεµογενήτριες για την παραγωγή ηλεκτρισµού για το κτίριο.
Με τα ίδια κριτήρια, µπορούµε σαφώς να πετύχουµε Ενεργειακή Αναβάθµιση σε µια ήδη υπάρχουσα Μελέτη
οποιουδήποτε κτιρίου, πριν προχωρήσουµε στην κατασκευή του, µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα,
εφόσον µε µικρές αλλαγές, µειώνουµε τις ενεργειακές ανάγκες.
Τέλος, όπως είναι φυσικό, κατά µείζονα λόγο µπορούµε να επιτύχουµε εντυπωσιακά αποτελέσµατα όταν
σχεδιάζουµε ένα κτίριο -ή οµάδες κτιρίων- εξ’ αρχής (ενεργειακή µελέτη). Μπορούν να ληφθούν υπόψη όλα
τα αναγκαία στοιχεία: ο προσανατολισµός, το έδαφος και η κλίση του, το µικροκλίµα της περιοχής, ο
ηλιασµός και ο σκιασµός, η βλάστηση, η χρήση του κτιρίου κ.α., και αντίστοιχα θα προταθούν: η µορφή του
όγκου του κτιρίου, η θέση και η διαστασιολόγηση των ανοιγµάτων, η επιλογή των υλικών µόνωσης και
κατασκευής, η διάταξη των χώρων, η προστασία από ήλιο και άνεµο, κλπ. Όπως έχει καταδειχτεί, ήδη µε τα
παραπάνω, αν µελετηθούν σωστά εξαρχής, µπορούµε να πετύχουµε εξοικονόµηση ενέργειας ως και 60%
(Κοσµόπουλος, 2006). Ακόµη, έχουµε την δυνατότητα να προτείνουµε εξ’ αρχής συστήµατα και διατάξεις για
θέρµανση, δροσισµό, φωτισµό καθώς και συσκευές που όλα τους να καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια και να
ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον. Επιπλέον, έχουµε την δυνατότητα να ενσωµατώσουµε στο κτίριο
συστήµατα εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας: Ηλιακούς θερµοσίφωνες,  Φωτοβολταϊκά και
Ανεµογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρισµού, εκµετάλλευση γεωθερµίας για θέρµανση/δροσισµό, καθώς και
συνδυασµούς τους.

Σαν αποτέλεσµα όλων των παραπάνω, στα τελευταία χρόνια, έχουµε µια συνεχή εξέλιξη και βελτίωση τόσο
των διατάξεων εκµετάλλευσης Α.Π.Ε. και των αποδόσεων τους, όσο και στα υλικά κατασκευής και µόνωσης.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν επί τέλους και στην χώρα µας τόσο τα οικονοµικά προγράµµατα
«Εξοικονοµώ», όσο και η υποχρεωτική εφαρµογή του Κανονισµού ΚΕΝΑΚ και η χρήση σχετικών λογισµικών
κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Το αποτελέσµατα, µένει να τα δούµε, εφόσον διαπιστώνουµε την ανακοπή της
χρηµατοδότησης και ενθάρρυνσης των Α.Π.Ε. τόσο σε οικιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και την
οικονοµική κρίση που οδηγεί τον νεοέλληνα σε φτηνές, και όχι φιλοπεριβαλλοντικές εναλλακτικές λύσεις.
Πάντως έχει ήδη αποδειχτεί ότι ένα κτίριο σχεδιασµένο µε βάση τις αρχές του Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού
που προαναφέραµε, πετυχαίνει άριστη κατηγορία στα σχετικά λογισµικά  µοντέλα όπως π.χ. στο Κ-Eco
(Κοσµόπουλος 2011,12)
Επειδή πάντοτε έρχεται το ερώτηµα, «καλά όλα αυτά, αλλά πόσο κοστίζουν;» λέω για παράδειγµα πως όταν
δίδασκα φωτοβολταϊκά πριν 8 χρόνια, για µια µέση κατοικία η απόσβεση γινόταν σε 25 έτη. Το προηγούµενο
καλοκαίρι µε τις τότε τιµές, η απόσβεση προβλεπόταν σε 6,5 έτη. ∆υστυχώς ήδη από τις 10/8/2012 µε την
νέα νοµοθεσία ο χρόνος απόσβεσης διπλασιάστηκε. Κατά συνέπεια θα συµφέρει η στροφή  στις Α.Π.Ε., όταν
η χώρα µας αποφασίσει να ενισχύσει την χρήση τους µε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, όπως γίνεται στην
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήδη µε τον αυτόνοµο πιλοτικό οικίσκο ZED-KIM στην Ξάνθη, αποδείξαµε πως µια µέση κατοικία µπορεί να
καλύψει το 70% των αναγκών της  από Α.Π.Ε., ακόµα και στο κλίµα της Βόρειας Ελλάδας. Και νοµίζω πως είναι
ντροπή µας να µην προχωράµε σ' αυτήν κατεύθυνση, όταν χώρες µε λιγότερη ηλιοφάνεια και ανέµους,
στήνουν όχι µόνον κτίρια, αλλά οικισµούς ολόκληρους µε απόλυτη εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. και σεβασµό του
περιβάλλοντος µε ανακύκλωση και εκµετάλλευση αποβλήτων και απορριµµάτων, και ελαχιστοποίηση των
εκποµπών CO2 στο περιβάλλον. Για παράδειγµα, το νησί Samso στην Σκανδιναβία, πρέπει έστω και αργά, να
βρει µιµητές στη Μεσόγειο και στην χώρα µας και νοµίζω ότι ξανά ντροπή µας να έρχεται ο J. Rifkin στην
Ελλάδα και να απορεί πως µια χώρα µε τόσον ήλιο και ανέµους δεν είναι απεξαρτηµένη από τους
υδρογονάνθρακες…
Ποτέ δεν είναι αργά. Ας µην αναρωτιόµαστε πια πότε θα έχουν κέφια οι ξένοι ώστε να έχουµε ενέργεια, κι ας
στραφούµε σε ότι απλόχερα µας προσφέρει ο τόπος µας.

[ Χρησιµοποιηθήκαν στοιχεία από τα:
1) Κοσµόπουλος, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός, U.S.P. 2007 
2) Κοσµόπουλος (Επιµ), Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον, U.S.P. 2008
3) ZED-KIM, K-Eco, 2012 ]

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Σύντοµος Οδηγός & Ευκαιρίες στον τοµέα των ΑΠΕ
Στις 14 Ιανουαρίου 2013 δόθηκε στη δηµοσιότητα το τελικό κείµενο του
Οδηγού Προγράµµατος ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς
Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου και Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ.
Ευρώ. Με τη συµφωνία που επετεύχθη, ανοίγει ο δρόµος για την υλοποίηση
του προγράµµατος που αναµένει εδώ και αρκετούς µήνες η αγορά.
Σκοπός του Προγράµµατος

άρθρο:

Χριστόφορος Παπανικολάου

Μηχ. & Αερ. Μηχανικός - MBA

General Manager PVFM Ltd 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδύσεων προσανατολισµένων στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις
τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε
συνθήκες κρίσης. Επιπλέον, µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδότηση επιδιώκεται
και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και
σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Χρονοδιαγράµµατα
Σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί, µετά την προκήρυξη θα
δοθεί προθεσµία 2 µηνών για την προετοιµασία και υποβολή των προτάσεων
από τους Επενδυτές, ενώ δύο µήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και µέχρι τις
25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων
www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της
ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται
αποδεκτή καµία υποβολή νέας πρότασης.

Προϋπολογισµός, Κατανοµή κονδυλίων & Ποσοστά Επιχορήγησης ανά
Περιφέρεια
Το πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό (δηµόσια δαπάνη) 456 εκατ. ευρώ το
οποίο κατανέµεται στις 13 Περιφέρεις της χώρας. Το 70-80% των κονδυλίων
θα αφορά υφιστάµενες επιχειρήσεις και το 20-30% νέες & υπό σύσταση
εταιρίες:
Τα ποσοστά επιχορήγησης κυµαίνονται ανά Περιφέρεια µεταξύ 40 και 60%
της συνολικής αξίας επένδυσης, ενώ υπάρχει η πρόνοια για επιδότηση των
λειτουργικών δαπανών των νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων σε ποσοστό
25%. 

Επιλέξιµες Επιχειρήσεις & ∆απάνες
Επιλέξιµες είναι οι ΜΜΕ (µικρές, πολύ µικρές και µεσαίες), υφιστάµενες, νέες
και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού και
Εµπορίου - Υπηρεσιών. 
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Κατά τη διαµόρφωση του συνολικού προτεινόµενου προϋπολογισµού από την
επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούµενων δαπανών µε τις
παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών:

Οι ΚΑ∆ (Κωδικοί Αριθµοί ∆ραστηριότητας) που θα είναι επιλέξιµοι για
ενίσχυση, έχουν οµαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: Υψηλής, Μέσης και
Χαµηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαµβάνεται υπόψη - µεταξύ
άλλων - κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.

Προϋπολογισµός επιχορηγούµενων επενδυτικών προτάσεων
Ο συνολικός επιχορηγούµενος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη και ιδιωτική
συµµετοχή) κάθε πρότασης µπορεί να κυµαίνεται:
· από 30.000 έως 300.000€ για τους τοµείς Μεταποίησης και Τουρισµού
· από 20.000 έως 100.000€ για τον τοµέα Εµπόριο – Υπηρεσίες

Καταβολή ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης
Η δηµόσια χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται
από τον ΕΦΕΠΑΕ. Ο χρόνος καταβολής της δηµόσιας επιχορήγησης
επηρεάζεται από την άµεση διαθεσιµότητα ή µη των αντίστοιχων πιστώσεων.
ΑΑ))  ΠΠρροοκκααττααββοολλήή  ((δδυυννηηττιικκήή))
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση
προκαταβολής, µέχρι το 100,0% της δηµόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο
δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, η οποία
εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ, µε διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον µέχρι την
παραλαβή του έργου.

« Χρήση επιδοτούµενων
προγραµµάτων ως αναπτυξιακών

εργαλείων των επιχειρήσεων »

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ -
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και
περιβάλλων χώρος

60% 80% 60%

2 Μηχανήµατα – Εξοπλισµός 100% 100% 100%

3 Μεταφορικά Μέσα
(επαγγελµατικής χρήσης)

15.000€ 15.000€ 10.000€

4 Εξοπλισµός και
εγκαταστάσεις Προστασίας

Περιβάλλοντος και
Εξοικονόµησης Ενέργειας

100% 100% 100%

5 ∆ικαιώµατα τεχνογνωσίας 20% 20% 20%

6 Πιστοποίηση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας

6.000€ 6.000€ 6.000€

7 Λογισµικό 30.000€ 30.000€ 10.000€

8 Προβολή - Προώθηση 20.000€ 30.000€ 10.000€

9 Συµβουλευτικές υπηρεσίες 10.000€ 10.000€ 10.000€

10 Λειτουργικές δαπάνες µόνο
για τις νέες- υπό σύσταση

µικρές επιχειρήσεις
(ποσοστό χρηµατοδότησης

25%)

40% 40% 40%
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ΒΒ))  ΕΕννδδιιάάµµεεσσεεςς  κκααττααββοολλέέςς
Πραγµατοποιούνται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήµατος Επαλήθευσης -
Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων
δαπανών του έργου µέχρι τη στιγµή της υποβολής του Αιτήµατος, και η
αναλογούσα δηµόσια χρηµατοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται µέχρι το
80% της εγκριµένης δηµόσιας χρηµατοδότησης.
ΓΓ))  ΑΑπποοππλληηρρωωµµήή
Πραγµατοποιείται έπειτα από επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου.
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων
δαπανών του, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του, πραγµατοποιείται η λογιστική
εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η τυχόν οφειλόµενη
δηµόσια χρηµατοδότηση.

Ιδιωτική Συµµετοχή
Η ιδιωτική συµµετοχή µπορεί να καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια, τραπεζικό
δανεισµό ή συνδυασµό των δύο. Στη περίπτωση του τραπεζικού δανεισµού, οι
επενδυτές µπορούν να αξιοποιήσουν τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της
ΕΤΕΑΝ και του Ταµείου επιχειρηµατικότητας που διατίθενται µέσω των
Τραπεζών. 

Προθεσµίες ολοκλήρωσης χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων
Οι προθεσµίες ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων επενδύσεων από την
ηµεροµηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης µεταξύ του Ενδιάµεσου
∆ιαχειριστικού Φορέα (Ε.∆.Φ.) και του δικαιούχου, είναι 15 µήνες για τις
Θεµατικές Ενότητες Μεταποίηση – Τουρισµός και 12 µήνες για τις Θεµατικές
Ενότητες Εµπόριο – Υπηρεσίες, πάντα από την ηµεροµηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης της Επιχείρησης στο Πρόγραµµα.

Ειδικότερα για τον κλάδο των ΑΠΕ - Φωτοβολταϊκά
Παραγωγοί - EPCs
Ο οδηγός του προγράµµατος ορίζει σαφώς ότι ο Κωδικός Αριθµός
∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) που αφορά στη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (35.11.10.09) είναι µεταξύ των επιλέξιµων, αλλά
µόνο για τη Θεµατική Ενότητα Εµπόριο – Υπηρεσίες και όχι γι’ αυτόν της
Μεταποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι ο κυρίως εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας
(π.χ. panels, inverters), δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. 
Εντούτοις, τόσο οι Παραγωγοί Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β όσο και οι
εταιρίες EPC που δρστηριοποιούνται στον χώρο και έχουν δηλώσει τον ως άνω
αναφερόµενο επιλέξιµο ΚΑ∆, θα µπορούν να πραγµατοποιήσουν π.χ.
κτιριακές εργασίες στους χώρους διοίκησης, αγορά επαγγελµατικού
µεταφορικού µέσου για την επίβλεψη εγκαταστάσεων και διόρθωση βλαβών,
εγκατάσταση εξοπλισµού τηλεµετρίας των πάρκων, αποµακρυσµένης
παρακολούθησης, πιστοποίηση των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας ως
προς τις εγκαταστάσεις κ.α.
Ειδικότερα ως προς την Πιστοποίηση, το πρόγραµµα προσφέρει µια
εξαιρετική ευκαιρία για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµα αποδοτικής
λειτουργίας της εκάστοτε Φ/Β Εγκατάστασης από ∆ιαπιστευµένο Φορέα και
τον ταυτόχρονο εντοπισµό τυχόν κακοτεχνιών στα πρώτα στάδια λειτουργίας
της εκάστοτε Φ/Β Εγκατάστασης. 
Οι προαναφερθείσες δαπάνες αντιπροσωπεύουν ως και το 10% του συνόλου
µιας τυπικής Φ/Β επένδυσης, γεγονός που θα επηρεάσει θετικά τόσο τον
χρόνο απόσβεσης όσο και τον Εσωτερικό βαθµό Απόδοσης (IRR) αυτής.
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« Χρήση επιδοτούµενων
προγραµµάτων ως αναπτυξιακών

εργαλείων των επιχειρήσεων »

Εξοικονόµηση Ενέργειας
Το Πρόγραµµα δίδει ιδιαίτερη έµφαση σε επενδύσεις για την αγορά
Εξοπλισµού/Εγκαταστάσεων Προστασίας Περιβάλλοντος & Εξοικονόµησης
Ενέργειας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, επιδοτείται ο «Εξοπλισµός & Εργασίες για τη παραγωγή
ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά,
ανεµογεννήτριες. γεωθερµία κ.τ.λ)» υπό τους εξής 2 όρους:

Η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ θα
πρέπει αποδεδειγµένα να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της
επιχείρησης. 
η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν µπορεί να
υπερβαίνει το άθροισµα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης,
όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη της
εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ. 

Με δεδοµένη την ταχεία σύγκλιση µεταξύ της FiT (Feed in Tarrif) µε την ΟΤΣ
(Οριακή Τιµή Συστήµατος), και τη ταυτόχρονη αναστολή έκδοσης νέων αδειών
σε βιοµηχανικές στέγες ήδη από τον Αύγουστο του 2012, καθίσταται σαφές
ότι το εν λόγω Πρόγραµµα ανοίγει τον δρόµο για την ενεργειακή αυτάρκεια
των επιχειρήσεων σε µια νέα ρεαλιστική βάση. 

Σύνοψη
Το νέο Πρόγραµµα ΕΣΠΑ δηµιουργεί προσδοκίες για σταθεροποίηση και
σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας. ∆εδοµένης της χρηµατοδοτικής ένδειας
της αγοράς, ο ανταγωνισµός διαγράφεται σκληρός. Σε αυτό το πλαίσιο, η
έµφαση του προγράµµατος στη καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες και στην
εξοικονόµηση ενέργειας παρέχει ένα σαφές πλεονέκτηµα σε παραγωγούς και
επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΑΠΕ. 
Ευχή όλων είναι η χρηστή και στοχευµένη κατανοµή των εν λόγω πόρων σε
καινοτόµες και υψηλής προστιθέµενης αξίας επενδύσεις οι οποίες θα
επιταχύνουν τη σταθεροποίηση και εν συνεχεία τη σταδιακή ανάκαµψη της
εθνικής οικονοµίας.  

Extra Mile Consulting Engineers Ltd
Η  Extra Mile, µε πολυετή εµπειρία στην οργάνωση, τη διαχείριση και τον
συντονισµό ανάλογων Εγχώριων και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, παρέχει
εξειδικευµένες Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Σύνταξης & Υποβολής
Επενδυτικών Προτάσεων, καθώς και Υπηρεσίες Business Planning για τη
βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας των επενδυτικών σας σχεδίων.
Ειδικότερα δε, η στελέχωση της εταιρίας από έµπειρους Μηχανικούς µε
εξειδίκευση στις ΑΠΕ, δύναται να προσδώσει τα απαραίτητα στοιχεία
καινοτοµίας και διαφοροποίησης που απαιτούνται στα πλαίσια του εν λόγω
Προγράµµατος. 
Τέλος, στο πλαίσιο της “win-win” νοοτροπίας που τη διακρίνει, η εταιρία µας
αναλαµβάνει τη διαρκή παρακολούθηση και συντονισµό των ενεργειών
καθόλη τη διάρκεια της εκάστοτε επένδυσης διασφαλίζοντας την
απρόσκοπτη εκτέλεση και την ελαχιστοποίηση της όχλησης του Επενδυτή µε
θέµατα διαδικαστικού χαρακτήρα. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ



103ÙÂ‡¯Ô˜ 25 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013

Η ιδέα του παθητικού κτιρίου (Passivhaus) έχει
φέρει µια µεγάλη επανάσταση στην κατασκευή και
την ανακαίνιση κτιρίων. Ο λόγος είναι απλός και
οικονοµικός. Από το ερώτηµα: «ποιο θα ήταν το
οικονοµικά αποδοτικότερο κτίριο, όσον αφορά το
κόστος κατασκευής του αλλά και το κόστος
διαχείρισής του;» γεννήθηκε το πρότυπο του
Παθητικού Κτιρίου. 

Ο περιβαλλοντικός παράγοντας υπήρξε
δευτερεύων, αλλά είναι προφανές ότι εφόσον ένα
παθητικό κτίριο καταναλώνει σχεδόν 90% λιγότερη
ενέργεια από το αντίστοιχο συµβατικό, τότε και το
περιβάλλον είναι µεγάλος νικητής.

Αυτή η επανάσταση του Παθητικού Κτιρίου
ξεκίνησε πάνω από 20 χρόνια πριν στο Darmstadt
της Γερµανίας από τους Καθηγητές Wolfgang Feist
και Bo Adamson, αλλά δεν ήταν παρά στα µέσα της
δεκαετίας του 1990 όταν άρχισε να γίνεται ευρέως
γνωστή. Από τότε, πάνω από 40.000 παθητικά
κτίρια έχουν κατασκευαστεί παγκοσµίως. Στην
Ελλάδα όµως υπάρχει µόνο ένα πιστοποιηµένο
παθητικό σπίτι και αυτό βρίσκεται στο Βόλο. 

άρθρο:

Plus Energy LAB

Ciarán O’Leary, MEng BEng CPHD,

Structural Engineer, Certified

Passivhaus Designer

Αλίς Κοροβέση

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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Η ιδέα του Παθητικού Κτιρίου µπορεί να γίνει σε γενικές γραµµές κατανοητή
όταν αντιληφθεί κανείς πως συµπεριφέρεται το κτίριο σε σχέση µε την
κατανάλωση ενέργειας. Όλα τα κτίρια έχουν ένα ενεργειακό ισοζύγιο,
ενέργεια χάνεται και κερδίζεται κάθε ώρα της ηµέρας και η διαφορά
καλύπτεται από τα συστήµατα θέρµανσης (boiler, θερµαντικά σώµατα κλπ) και
ψύξης (A/C). Οι ενεργειακές απώλειες και τα ενεργειακά κέρδη είναι
αποτέλεσµα των παθητικών τεχνολογιών που έχουν εφαρµοστεί στο κτίριο
(µόνωση, κουφώµατα κλπ) ενώ οι ενεργητικές τεχνολογίες όπως το σύστηµα
θέρµανσης και το σύστηµα ψύξης είναι αυτές που εξισορροπούν το
ενεργειακό ισοζύγιο.
Σε ένα συµβατικό κτίριο δίνεται έµφαση στις ενεργητικές τεχνολογίες, µε
λέβητες-καυστήρες, θερµαντικά σώµατα- καλοριφέρ, µονάδες air-condition
να αποτελούν συνήθη επιλογή στις κατασκευές. Από την άλλη πλευρά δεν
δίνεται µεγάλη σηµασία στις παθητικές τεχνολογίες, µε την ελάχιστη
προβλεπόµενη από τον Κανονισµό θερµοµόνωση και κουφώµατα χωρίς
αξιόλογες θερµοµονωτικές ή ανακλαστικές προδιαγραφές. Αυτές οι τακτικές
σχεδιασµού και υλοποίησης των συµβατικών κτιρίων έχουν οδηγήσει σε πολύ
υψηλά κόστη διαχείρισης που θα µπορούσαν να αποφευχθούν.

Το Παθητικό Κτίριο είναι το ακριβώς αντίθετο. ∆ίνει έµφαση στις παθητικές
τεχνολογίες, µε υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία,
παράθυρα και πόρτες υψηλών θερµοµονωτικών προδιαγραφών και µε την
εξασφάλιση ενός αεροστεγούς εσωτερικού του κτιρίου. Όταν οι παθητικές
τεχνολογίες εφαρµόζονται και υλοποιούνται µε σωστό τρόπο, η διαφορά του
ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου, την οποία καλούνται να καλύψουν οι
ενεργητικές τεχνολογίες, είναι πολύ µικρή.

Η ιδέα αυτή της έµφασης στις παθητικές τεχνολογίες έχει φέρει αποτέλεσµα.
Η συµπεριφορά πολλών Παθητικών Κτιρίων στην Ευρώπη παρακολουθείται για
αρκετά χρόνια µετά από την κατασκευή τους. Για παράδειγµα, το σπίτι του Dr.
Feist, το οποίο έχει χτιστεί το 1991, έχει παροµοιαστεί µε εργαστήριο. Για το
συγκεκριµένο σπίτι λοιπόν έχει καταγραφεί πως συµπεριφέρεται ενεργειακά
όπως ακριβώς σχεδιάστηκε, παρέχει συνθήκες άνεσης όλο το χρόνο, και
καταναλώνει ενέργεια που συνεπάγεται ένα διαχειριστικό κόστος της τάξης
των €100 τον χρόνο. Άλλα Παθητικά Κτίρια έχουν παρουσιάσει παρόµοια
αποτελέσµατα.

Ποιες είναι οι διαφορές λοιπόν ανάµεσα σε ένα συµβατικό κτίριο και σε ένα
παθητικό;
Τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά δείχνουν ακριβώς το ίδιο. Τα παθητικά
κτίρια δεν απαιτούν φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή και µπορούν να
κατασκευαστούν µε χρήση των ίδιων υλικών και τεχνικών που
χρησιµοποιούνται σε ένα συµβατικό σπίτι.

Μετά από µία πιο προσεκτική µατιά στο εξωτερικό παρατηρεί κανείς ότι οι
τοίχοι έχουν µεγάλο πάχος. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κλίµατος
υπολογίζεται το πάχος της εξωτερικής θερµοµόνωσης. Συγκεκριµένα για το
κλίµα της Ελλάδας το πάχος αυτό κυµαίνεται από 15 έως 25 εκατοστά. Τα
παράθυρα και οι εξωτερικές πόρτες δείχνουν το ίδιο όπως και του συµβατικού
σπιτιού αλλά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θερµοµόνωσης και
αεροστεγανότητας είναι πολύ καλύτερα.

« Παθητικό Κτίριο »



105ÙÂ‡¯Ô˜ 25 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Στο εσωτερικό αυτό που παρατηρεί κανείς είναι ότι δεν υπάρχουν καλοριφέρ
ή µονάδες air-condition. Οι πιο παρατηρητικοί θα εντοπίσουν περσίδες
εξαερισµού συνήθως στην οροφή σε διάφορα σηµεία του κτιρίου, ένδειξη του
συστήµατος ψύξης και θέρµανσης που λειτουργεί για να καλύψει την διαφορά
του ενεργειακού ισοζυγίου όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το σύστηµα αυτό
δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία κεντρική µονάδα κλιµατισµού, που αν
σχεδιαστεί σωστά µπορεί να έχει την ενεργειακή κατανάλωση που έχει ένα
πιστολάκι για τα µαλλιά.

Όλο αυτό µπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι πραγµατικό. Κι όµως
είναι! Πάνω από 40.000 κτίρια έχουν χτιστεί και ανακαινιστεί ακολουθώντας
το πρότυπο του Παθητικού Σπιτιού τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουν δοκιµαστεί
σε όλες τις κλιµατικές συνθήκες, από τη νότιο Ισπανία έως τη Σουηδία. 
Μία ακόµη έκπληξη σχετικά µε το Παθητικό Σπίτι είναι το κόστος κατασκευής
του. Έχει υπολογιστεί ότι το επιπλέον κόστος της κατασκευής ενός Παθητικού
Κτιρίου σε σχέση µε ένα συµβατικό κυµαίνεται από 2% έως 10%. 
Ο ευρωπαϊκός µέσος όρος του επιπλέον κόστους κατασκευής είναι 6.5%. Αυτό
το ποσό επιστρέφει στον ιδιοκτήτη ή χρήστη του κτιρίου µέσα στα πρώτα 10
χρόνια της λειτουργίας του κτιρίου µέσω χαµηλότερων λογαριασµών
καταναλώσεων. 
Το µέλλον του Παθητικού Κτιρίου

Το µέλλον του Παθητικού Κτιρίου προµηνύεται λαµπρό. Μοιάζει να είναι ο
µοναδικός τοµέας της κατασκευής που γνωρίζει ανάπτυξη αυτή τη στιγµή. Οι
λόγοι είναι προφανείς καθώς το κόστος της ενέργειας αυξάνεται, υπάρχει
έντονη συζήτηση για την εφαρµογή φορολογίας στην εκποµπή CO2 και οι
άνθρωποι αναζητούν ένα πιο άνετο περιβάλλον για να ζουν. Επίσης βάσει
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας όλα τα δηµόσια κτίρια πρέπει να παρουσιάζουν
σχεδόν µηδενική ενεργειακή κατανάλωση µέχρι το 2018 και όλα τα κτίρια
µέχρι το 2021. Ο µόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι το πρότυπο του Παθητικού
Κτιρίου. Αδυναµία συµµόρφωσης µε την Ευρωπαϊκή Νόµοθεσία θα έχει ως
αποτέλεσµα την επιβολή προστίµων και ήδη χώρες όπως η Ιρλανδία, το Ην.
Βασίλειο, η Γερµανία και άλλες αλλάζουν σταδιακά τα κτιριακά τους πρότυπα
ώστε να µπορέσουν να ενσωµατώσουν τη µέθοδο σχεδιασµού και κατασκευής
του Παθητικού Κτιρίου.

Πέραν όµως της Νοµοθεσίας, η εφαρµογή των τεχνολογιών και τεχνικών του
Παθητικού Κτιρίου έχει µεγάλη αξία για κάθε µεµονωµένο χρήστη. Με
λογαριασµούς µειωµένους κατά 90% σε σχέση µε ένα συµβατικό σπίτι, η
ερώτηση είναι γιατί κάποιος να µην κατασκευάσει το σπίτι του σύµφωνα µε το
πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου;

« Παθητικό Κτίριο »
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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Η εργασία πραγµατεύεται ζητήµατα που αφορούν τον Περιβαλλοντικό και
Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό των υπαίθριων χώρων του αστικού ιστού και ειδικότερα
των χώρων πρασίνου. Στην εργασία αυτή εξετάζεται κυρίως η συµβολή
υπαίθριων χώρων πρασίνου, µικρής κλίµακας, στη βελτίωση του µικροκλίµατος,
των κοινωνικών σχέσεων και κατ΄ επέκταση στη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος. Στη σηµερινή πυκνά δοµηµένη πόλη, όπου οι ελεύθεροι χώροι
δεν επαρκούν, η διαµόρφωση τέτοιων βιώσιµων χώρων, κρίνεται ως επιτακτική
ανάγκη.

Το ζητούµενο είναι η επαναφορά µιας επιθυµητής ισορροπίας µεταξύ
δοµηµένου περιβάλλοντος και ελεύθερου χώρου, µε στόχο την προσέγγιση
όρων όπως είναι η κοινωνικότητα, ο σεβασµός στο περιβάλλον και η ταυτότητα
της πόλης.
Εξετάζονται αρχικά οι έννοιες των ελεύθερων χώρων και του αστικού
µικροκλίµατος. Γίνεται αναφορά στην συνεισφορά των υπαίθριων χώρων σε
περιβαλλοντικό, λειτουργικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και οικονοµικό επίπεδο,
καθώς και στη σηµασία που έχει η εφαρµογή βιοκλιµατικών αρχών στους
χώρους αυτούς. Επίσης, προβάλλονται παραδείγµατα επιτυχούς διαχείρισης
τέτοιων χώρων, από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
Αναλύονται περιβαλλοντικά προβλήµατα των αστικών χώρων (γενικά και ειδικά
της περιοχής µελέτης), όπως το πυκνά δοµηµένο περιβάλλον, η εκτενής χρήση
υλικών µεγάλης θερµοχωρητικότητας, η κυκλοφοριακή συµφόρηση, η έλλειψη
χώρων πρασίνου και η επακόλουθη ατµοσφαιρική ρύπανση και µικροκλιµατική
επιβάρυνση. 
Στη συνέχεια, γίνεται ειδική αναφορά στην πόλη της Καστοριάς µε καταγραφή
της υφιστάµενης κατάστασης, των χώρων πρασίνου, την αξιολόγησή τους
ποσοτική και ποιοτική, καθώς και καταγραφή των απόψεων των κατοίκων για
τους ανοικτούς πράσινους χώρους της περιοχής µελέτης.. Προτείνεται η
επανένταξη και διαµόρφωση των ελεύθερων χώρων της περιοχής, µε βάση τις
αρχές που διέπουν τον Περιβαλλοντικό και Βιοκλιµατικό Σχεδιασµό στον αστικό
υπαίθριο χώρο και πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, µε σκοπό την
δηµιουργία πρότασης για βελτίωση και αύξηση του αστικού πρασίνου και κατά
συνέπεια τη βελτίωση του µικροκλίµατος. 

άρθρο:

Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα

Γεωπόνος ΑΠΘ, M.Sc.

Y.∆. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆.Π.Θ.

Κοσµόπουλος Πάνος

∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού

Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών ∆.Π.Θ
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« Βιοκλιµατική επεµβαση στους
ανοικτούς αστικούς χώρους µε

βάση τις αρχές του
περιβαλλοντικού σχεδιασµού.

Εφαρµογή στην πόλη της
Καστοριάς »

Εισαγωγή
Οι παράµετροι που επηρεάζουν και διαµορφώνουν το µικροκλίµα της πόλης,
εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: 
α) Ανθρωπογενείς πηγές θερµότητας και ρύπανσης, 
β) Μορφολογικά χαρακτηριστικά της πόλης. 

Η ένταση της έκλυσης της ανθρωπογενούς θερµότητας εξαρτάται: 
• Από την εποχή του έτους 
• Τις κλιµατικές συνθήκες και κατ’ επέκταση τις ανάγκες για θέρµανση και 

κλιµατισµό 
• Την πυκνότητα 
• Το σύστηµα δόµησης 
• Οικονοµικούς παράγοντες 
Η συνολική εκλυόµενη θερµότητα από ανθρωπογενείς πηγές εξισώνεται
περίπου το χειµώνα µε την ενέργεια που δέχεται η πόλη από τον ήλιο, γύρω
στα 25 W/m2 κατά µέσο όρο στην Ευρώπη ( Γιάννας, 2001). 
Τα δοµικά υλικά (σκυρόδεµα, άσφαλτος), τα οποία έχουν µεγάλη
θερµοχωρητικότητα, καθώς και η ύπαρξη µεγάλων επιφανειών (δρόµοι,
κτίρια), συµβάλουν στη συσσώρευση της θερµότητας, καθώς δρούν ως
θερµοσυσσωρευτές και ακτινοβολούν θερµότητα προς άλλες επιφάνειες
(Κοσµόπουλος, 2008).
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που χρησιµοποιούν ενέργεια και ειδικότερα η
καύση υδρογονανθράκων, µε τις συνεπαγόµενες θερµικές επιπτώσεις, έχουν
ως αποτέλεσµα και την έκλυση ρύπων, που έχουν και αυτοί επιπτώσεις στο
αστικό µικροκλίµα. Τα λεγόµενα αέρια του θερµοκηπίου, λειτουργούν σαν ένα
είδος θερµοµόνωσης πάνω από τον ιστό της πόλης µε αποτέλεσµα ένα
θερµικό πλεόνασµα που συντελεί στο φαινόµενο της αστικής θερµικής
νησίδας. 
Επίσης τα σωµατίδια που εκπέµπονται από τις εξατµίσεις των αυτοκινήτων και
αιωρούνται στην ατµόσφαιρα µειώνουν την φωτοδιαπερατότητά της µε
αποτέλεσµα την µείωση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο
έδαφος σε σύγκριση µε ανάλογη επιφάνεια στην ύπαιθρο. Για την Αθήνα
εκτιµάται ότι η µείωση της συνολικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας λόγω
ρύπανσης ανέρχεται σε 5-15%. Μια άλλη επίπτωση είναι ότι αλλάζει και η
σύνθεση της ηλιακής ακτινοβολίας, (µείωση άµεσης & αύξηση διάχυτης), µε
επιπτώσεις στο σχεδιασµό επηρεάζοντας την ανάγκη ηλιοπροστασίας
(Γιάννας, 2001). 

Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του δοµηµένου περιβάλλοντος που
επηρεάζουν το αστικό µικροκλίµα είναι: 
•  Η πυκνότητα και το σύστηµα δόµησης 
•  Η γεωµετρία των φαραγγιών των δρόµων 
•  Οι κτιριολογικές και κτιριοδοµικές παράµετροι 
•  Οι ιδιότητες των εξωτερικών επιφανειών 
•  Οι υπαίθριοι και ηµιυπαίθριοι χώροι (ΠΣΠ60)

Παράγοντες διαφοροποίησης του αστικού µικροκλίµατος από αυτό της
υπαίθρου είναι: 
► Προσωρινός ή µόνιµος αλληλοσκιασµός παρακείµενων επιφανειών, που 

έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της προσπίπτουσας ηλιακής 
ακτινοβολίας, η οποία µείωση επηρεάζει τον ηλιασµό και κατά συνέπεια 
και τις συνθήκες θερµικής άνεσης σε κτίρια και υπαίθριους χώρους το 
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Εφαρµογή στην πόλη της
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χειµώνα. Το καλοκαίρι η µείωση αυτή είναι επιθυµητή και εξασφαλίζει 
συνθήκες θερµικής άνεσης στους υπαίθριους χώρους και µείωση των 
απαιτούµενων για ψύξη στα κτίρια, ηλεκτρικών φορτίων. 

► Αυξηµένη απορρόφηση και αποθήκευση ηλιακής ακτινοβολίας από τον ιστό 
της πόλης µε αποτέλεσµα άνοδο των θερµοκρασιών. Τα χρησιµοποιούµενα, 
στην χώρα µας, οικοδοµικά υλικά και υλικά επίστρωσης εξωτερικών χώρων, 
έχουν µεγάλη θερµοχωρητικότητα, µε αποτέλεσµα την συσσώρευση 
µεγάλων ποσοτήτων θερµότητας κατά τη διάρκεια της ηµέρας, την οποία 
αποδίδουν στον περιβάλλοντα ατµοσφαιρικό αέρα, κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, λόγω διαφοράς θερµοκρασίας. 

► Περιορισµένη ορατότητα του ουράνιου θόλου µε αποτέλεσµα την 
περιορισµένη διαφυγή θερµότητας µέσω ακτινοβολίας µεγάλου µήκους 
κύµατος, που αποτελεί και έναν από τους κύριους τρόπους δροσισµού της 
γης και επίσης κατακράτηση µέρους της διαφεύγουσας ακτινοβολίας από 
τα αέρια θερµοκηπίου, µε αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας ιδίως 
την νύχτα. Η περιορισµένη ορατότητα, οφείλεται τόσο στην παρουσία 
υψηλής και πυκνής δόµησης, όσο και στα παραγόµενα από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, αέρια θερµοκηπίου και αιωρούµενα σωµατίδια, τα οποία 
δηµιουργούν πάνω από την επιφάνεια της πόλης, ένα είδος θερµοµόνωσης 
το οποίο απορροφά και επανεκπέµπει προς την γη την συσσωρευµένη στον 
αστικό ιστό, θερµότητα. 

► Ανταλλαγές θερµότητας µεταξύ κτιρίων και των περιβαλλόντων χώρων που 
επηρεάζουν τις θερµικές συνθήκες τόσο των εσωτερικών όσο και των 
εξωτερικών χώρων. Η θερµότητα που έχει συσσωρευτεί στις επιφάνειες 
της πόλης, µεταφέρεται µε µεταγωγή στον αέρα που τις περιβάλλει και που 
κατά κανόνα είναι ψυχρότερος, ή µεταβιβάζεται προς τα υποκείµενα υλικά 
και χώρους, µε αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας τους και την 
επιβάρυνση των συνθηκών θερµικής άνεσης, στους χώρους αυτούς. 

► Αλλοίωση της ταχύτητας και κατεύθυνσης του ανέµου, λόγω του ύψους και 
της πυκνότητας της δόµησης που έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του 
αερισµού και δροσισµού της πόλης και την κατακράτηση των παραγόµενων 
ρύπων. 

► Μειωµένη περιεκτικότητα του ιστού σε πράσινο και σε νερό, που έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα και µείωση της 
σχετικής & απόλυτης υγρασίας. Το πράσινο, µειώνει την θερµοκρασία της 
ατµόσφαιρας, τόσο µέσω της σκίασης που προσφέρει, όσο και µέσω της 
διαδικασίας εξατµισοδιαπνοής και το νερό, τόσο µέσω της αποθήκευσης 
µεγάλων ποσοτήτων θερµότητας, όσο και µέσω της εξάτµισης. 

► Μειωµένη εξάτµιση ως αποτέλεσµα της γρήγορης απορροής του νερού της 
βροχής λόγω των σκληρών – µη υδροπερατών- χρησιµοποιούµενων υλικών 
και πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα λόγω αδυναµίας 
εµπλουτισµού του. Ενώ σε µια περιοχή χωρίς κτίσµατα, κατά κανόνα 
απορρέει επιφανειακά το 10-15% των νερών της βροχής, στις πόλεις 
απορρέει το 20-90%, ανάλογα µε την υφή και την πυκνότητα δόµησης και 
την κατανοµή των βροχοπτώσεων (Ντάφης, 2001). 

► Εισροή τεχνητής ενέργειας από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η 
κίνηση των οχηµάτων, η θέρµανση – ψύξη και φωτισµός των κτιρίων, η 
λειτουργία βιοµηχανιών κ.λ.π.. 



110 ÙÂ‡¯Ô˜ 25 � π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2013

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Σηµαντικότερες επιδράσεις του πρασίνου στο αστικό περιβάλλον 
Οι διάφορες ευεργετικές επιδράσεις µπορούν να ταξινοµηθούν στις
παρακάτω τρεις κατηγορίες (ΓΕΩΤΕ, Πράσινο στις πόλεις και Τοπική
Αυτοδιοίκηση, 1998,σελ 28):
Α. Οικολογική προσφορά στο αστικό περιβάλλον
Β. Προσφορά σε κοινωνικό και αισθητικό επίπεδο
Γ. Προσφορά σε οικονοµικό επίπεδο

Στην πρώτη κατηγορία όπου αναφερόµαστε στην οικολογική προσφορά του,
στην εξυγίανση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, εννοούµε:
➢Ρύθµιση της σχετικής υγρασίας και της θερµοκρασίας
➢Καθαρισµός (φιλτράρισµα) του αέρα
➢Ρύθµιση των συνθηκών φωτισµού- Αντιθαµβωτική προστασία
➢Ρύθµιση των κατακρηµνισµάτων και της υγρασίας του εδάφους
➢Έλεγχος της ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς της θερµοκρασίας
➢Έλεγχος και µείωση των θορύβων
➢Παραγωγή οξυγόνου
➢Προστασία από την ραδιενέργεια
➢Έλεγχος της πορείας του ανέµου
➢Έλεγχος των υδάτων επιφανειακής απορροής και συγκράτηση των εδαφών 

από διάβρωση. 

Μια από τις σηµαντικότερες επιδράσεις του πράσινου στο αστικό περιβάλλον
είναι ότι µειώνει το φαινόµενο της αστικής θερµικής νησίδας. Οι
φυτοκαλυµµένες επιφάνειες συχνά παρουσιάζουν µεγαλύτερο συντελεστή
albedo από τα δοµικά υλικά, ενώ παράλληλα σκιάζουν και εξατµισοδιαπνέουν
µειώνοντας έτσι την θερµοκρασία, λόγω της κατανάλωσης λανθάνουσας
θερµότητας εξάτµισης (Κοσµόπουλος 2008).

Στην δεύτερη κατηγορία που κάνουµε λόγω για προσφορά του πράσινου σε
κοινωνικό και αισθητικό επίπεδο, εννοούµε:
➢Αναψυχή
➢Επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και ενδυνάµωση των κοινωνικών συναναστροφών
➢Προστασία µε την παροχή οδών διαφυγής σε περιπτώσεις επικίνδυνων 

φυσικών φαινοµένων (πχ. σεισµός)
➢Περιβαλλοντική εκπαίδευση
➢Οπτική αποµόνωση και οπτικός έλεγχος
➢ Ιαµατική προσφορά σε ασθενή άτοµα
➢Περιορισµός φαινοµένων βίας
➢Επίδραση σε ψυχολογικούς παράγοντες
➢Λειτουργούν ως χωρόσηµα συµβάλλοντας στον προσανατολισµό στον 

αστικό ιστό

Η τρίτη κατηγορία που αναφέρεται σε οικονοµικά οφέλη περιλαµβάνει τα εξής:
➢Εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια
➢Αύξηση της αξίας γης και συνεπώς των κατοικιών που βρίσκονται πλησίον 

των χώρων πρασίνου
➢Οικονοµικές απολαβές από την εκµετάλλευση των καρποφόρων δέντρων
➢Συµβολή στον περιορισµό δαπανών από τον καθαρισµό των ρύπων της 

ατµόσφαιρας και του νερού
➢Αναβάθµιση του περιβάλλοντος εργασίας και βελτίωση της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων.

« Βιοκλιµατική επεµβαση στους
ανοικτούς αστικούς χώρους µε

βάση τις αρχές του
περιβαλλοντικού σχεδιασµού.

Εφαρµογή στην πόλη της
Καστοριάς »
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Οι βασικές αρχές αειφόρου σχεδιασµού που θα πρέπει να διέπουν τον
σχεδιασµό στον αστικό ιστό, είναι (Αραβαντίνος Αθ., 1997): 
• Στην αξιοποίηση και προστασία των υπαρχόντων φυσικών και των 

ανθρωπογενών πόρων. 
• Στην εξοικονόµηση πόρων τόσο για την κατασκευή των πράσινων χώρων 

όσο και για τη λειτουργία τους
• Στην προστασία του περιβάλλοντος και στη µείωση των παραγόµενων 

ρύπων και απορριµµάτων. 
• Στη χρήση τοπικής χλωρίδας που είναι προσαρµοσµένη στις τοπικές συνθήκες. 
• Στη χρήση υλικών φυσικών προς το περιβάλλον. 
• Στο βιοκλιµατικό σχεδιασµό που αξιοποιεί τους µηχανισµούς της φύσης και 

εξασφαλίζει θερµική άνεση σε κοινόχρηστους χώρους και κτήρια. 
• Στη σύνδεση του αστικού χώρου µε το περιαστικό πράσινο για τη διείσδυση 

της εξοχής στην πόλη. 
• Στην ανάπτυξη επικαλυπτόµενων υποδικτύων που να λειτουργούν 

ανεξάρτητα και συνδυαστικά και να εξυπηρετούν παράλληλες λειτουργίες 
όπως είναι η αναψυχή και οι καθηµερινές µετακινήσεις (εξοικονοµώντας 
πόρους και µειώνοντας τους παραγόµενους ρύπους). 

• Στην ανασυγκρότηση της ήδη δοµηµένης περιοχής και στην προστασία της 
αδόµητης. 

Στόχοι του πολεοδοµικού σχεδιασµού αστικών αναπλάσεων, θα πρέπει να είναι:
• Προστασία, διατήρηση και ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και 

οικοσυστηµάτων
• Ορθολογική χρήση ενεργειακών αποθεµάτων µέσω των σχεδίων χρήσης γης
• Προώθηση πολιτικής σχεδιασµού της αστικής ανάπτυξης µε βάση την 

ενεργειακή απόδοση
• Μείωση του φυσικού διαχωρισµού των δραστηριοτήτων και σύνδεση της 

ανάπτυξης µε τα µέσα µεταφοράς.
• Συνδυασµός διαφόρων τύπων χρήσης γης σε κλίµακα που να επιτρέπει µια 

λογική επιλογή των υπηρεσιών και των λοιπών δραστηριοτήτων. 
• Εγκατάλειψη της πολιτικής της άναρχης ανάπτυξης περιοχών µη 

συνδεδεµένων, αποµακρυσµένων.
• Χωροθέτηση επαγγελµατικών ζωνών ή άλλων δραστηριοτήτων σε περιοχές 

κατάλλληλα επιλεγµένες και µε εύκολη πρόσβαση µε µέσα µαζικής 
µεταφοράς.

• Ευαισθητοποίηση σε θέµατα κατανάλωσης και εξοικονόµησης ενέργειας. 
• Συνδυασµός πολεοδοµικού σχεδιασµού µε ενεργειακό σχεδιασµό -δίκτυα 

υποδοµής- επιλογή κατάλληλων ενεργειακών δικτύων ύστερα από µελέτη 
ενεργειακής ζήτησης και διερεύνηση του τοπικά διαθέσιµου δυναµικού 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Παράµετροι βιοκλιµατικού  σχεδιασµού υπαίθριων αστικών χώρων που
στοχεύουν στη  Θερµική, Οπτική και Ακουστική άνεση 
• Αστική Μορφολογία 
• Ηλιασµός – Ηλιοπροστασία 
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• Αερισµός – αεροπροστασία 
• Φυσικός αερισµός - ∆ροσισµός µέσω εκποµπής θερµικής  ακτινοβολίας 
• Φυσικός  φωτισµός 
• Ιδιότητες των εξωτερικών επιφανειών και των δοµικών υλικών 
• Έλεγχος του θορύβου 

• Επίδραση νερού και βλάστησης στο µικροκλίµα 
• Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

Η ΠΟΛΗ  ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η Καστοριά είναι η πόλη της Β. ∆. Μακεδονίας και πρωτεύουσα του οµώνυµου
Νοµού. Είναι αµφιθεατρικά χτισµένη πάνω σε χερσόνησο και  περιβάλλεται
από τη λίµνη που έχει υψόµετρο 620 µ.
Στα πλαίσια της µελέτης διενεργήθηκε δηµοσκόπηση µε τη  χρήση
ερωτηµατολογίων.  

Ανάγκες / επιθυµίες  πληθυσµού -  αστικό πράσινο
• Περίοδο Οκτώβριο -  ∆εκέµβριο του 2008 
• Συµµετείχαν 40 άτοµα 
• 52% γυναίκες και το 48% άνδρες 
• ∆είγµα τυχαίο 
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ΣΤΟΧΟΙ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
• Αύξηση του πρασίνου και  αντικατάσταση σκληρών επιφανειών µε πράσινο 

και υλικών φιλικών στο περιβάλλον. 
• Τοποθέτηση σκιάστρων (πέργκολες) σε όλες τις περιοχές παρέµβασης. 
• Επιφάνειες νερού για αύξηση δροσισµού.
• Βελτίωση των δηµόσιων ανοιχτών χώρων όσον αφορά τα υλικά επίστρωσης, τον εξοπλισµό, την ποιότητα 

και την ποσότητα του πρασίνου και ενοποίησή τους σε δίκτυο .
• Ανάπλαση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και όπου είναι εφικτό, ενοποίησή τους για δηµιουργία 

κοινόχρηστου πράσινου και σύνδεσή τους µε το δίκτυο δηµόσιων ανοιχτών χώρων.
• Πεζοδροµήσεις ή µετατροπή δρόµων σε ήπιας κυκλοφορίας µε ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. 

Βελτιώσεις του οδικού δικτύου σύµφωνα µε τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού.
• Χρήση κενών οικοπέδων για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης στα σηµεία όπου κρίνεται απαραίτητο. 
• Φυτεύσεις ταρατσών, τυφλών τοίχων και εξωτερικών χώρων υφιστάµενων κτιρίων .

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ο ανασχεδιασµός περιλαµβάνει τη διερεύνηση και παρουσίαση
των δυνατοτήτων παρέµβασης, στην πόλη της Καστοριάς και
ειδικότερα στην παλιά πόλη, στους ανοικτούς χώρους , µε στόχο τη
βελτίωση του  εξοπλισµού, την ποιότητα και την ποσότητα του
πράσινου και ενοποίησή τους σε δίκτυο, που θα περιλαµβάνει και
τους χώρους ιδιαίτερης ιστορικής πολιτισµικής και φυσικής αξίας.  
Στους ανοικτούς χώρους οι παρεµβάσεις που θα προτείνουµε,
έχουν ως στόχο την  ενσωµάτωση των χώρων στον ιστό της πόλης,
να είναι προσιτοί στους πολίτες, να  ικανοποιούν τις ανάγκες τους,
καθώς και να συνεισφέρουν στη διαµόρφωση του µικροκλίµατος
και της άνεσης. Οι προτάσεις αφορούν παρεµβάσεις - ανάπλασεις
σε:  πλατείες,  αύλειους χώρους των εκκλησιών, των σχολείων,
παιδικές χαρές, δρόµους, ακάλυπτα οικοδοµικά τετράγωνα,

χώρους στάθµευσης, µέσα στη πόλη της Καστοριάς, παραθέτοντας σε κάθε περίπτωση συγκεκριµένη
πρόταση ανάπλασης. 
Ενδεικτικά θα αναλυθεί η πρόταση ανάπλασης πλατείας και πεζόδροµου µέσα στον αστικό ιστό της πόλης:

Α. Ανάπλαση της πλατείας «Ντολτσό» στην πόλη της Καστοριάς

Εικόνες1 :Υφιστάµενη κατάσταση
πλατείας «Ντολτσό» στην παλιά
πόλη της Καστοριάς

Βασικά χαρακτηριστικά της σχεδιαστικής πρότασης θα είναι:
• η αντικατάσταση όλων των σκληρών  υλικών επίστρωσης της πλατείας, αποµάκρυνση της βάσης από µπετόν 

και η χρήση φιλικών υλικών,  που θα εντάσσονται στο παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής και θα 
βελτιώνουν τις βιοκλιµατικές συνθήκες.

• η αύξηση του πράσινου , µε τη φύτευση δένδρων, θάµνων, αναρριχώµενων , εποχιακών φυτών   και τη 
δηµιουργία χλοοτάπητα που θα καλύπτει και θα ενοποιεί τους χώρους. Στόχος είναι  η όσο το δυνατό 
µεγαλύτερη κάλυψη του εδάφους µε πράσινο , καθώς αυτό επιδρά θετικά στο µικροκλίµα της περιοχής, 
δεσµεύοντας το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία και παίρνει µέρος στις διάφορες διεργασίες 
εξτµισοδιαπνοής για την ανάπτυξή τους, διαδικασία που αποφορτίζει τον αέρα από τις υψηλές 
θερµοκρασίες και τον εµπλουτίζει µε υδρατµούς.

• η αύξηση του εξοπλισµού, µε σηµεία  ξεκούρασης, την κατασκευή  πέργολας για  τη δηµιουργία χώρων 
σκίασης που θα διευκολύνουν και παρατείνουν την παραµονή στο χώρο δηµιουργώντας συνθήκες άνεσης, 
καθώς και την ένταξη στοιχείων νερού ώστε να ενισχύεται ο φυσικός δροσισµός. 
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Αναλυτικότερα µε βάση το σχέδιο 1:
Προτείνουµε τη δηµιουργία πλατείας πρασίνου όπου θα υπάρχουν διάδροµοι
σύνδεσης  και επικοινωνίας µε τα διάφορα σηµεία της πλατείας και της γύρω
περιοχής. Τα υλικά επίστρωσης των διαδρόµων θα είναι σχιστολιθικές πλάκες
τοποθετηµένες πάνω στο έδαφος και µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσεται
βλάστηση στους αρµούς. Παράλληλα το µέγεθος της πλάκας θα είναι
ικανοποιητικό, έτσι ώστε να διευκολύνει τη κυκλοφορία των πεζών. Οι
σχιστολιθικές πλάκες έχουν χαµηλό δείκτη  ανακλαστικότητας (8- 25%) και
αυτό αποτρέπει τη δηµιουργία προβληµάτων θάµπωσης. 
Για το σκιασµό της πλατείας επιλέγονται πλατάνια και σφενδάµια τα οποία
φυτεύονται ανατολικά και δυτικά της πλατείας για τη δηµιουργία άνετων
περιβαλλοντικών συνθηκών τη θερινή περίοδο όλες τις ώρες της ηµέρας και
την προσέλκυση χρηστών ακόµη και τις µεσηµεριανές ώρες. Παράλληλα
κατασκευάζεται  ξύλινη  πέργκολα στο ανατολικό  µέρος της πλατείας, ενώ
στο νοτιοδυτικό χωροθετείται κιόσκι. Στο χώρο κάτω από τη πέργκολα και το
κιόσκι τοποθετούνται τραπεζόπαγκοι, έτσι ώστε να αποτελέσουν σηµεία
στάσης και ξεκούρασης για τους επισκέπτες.
Ακόµα, τοποθετούνται καθιστικά σε διάφορα σηµεία στο χώρο της πλατείας
όπου υπάρχει σκίαση από τα δένδρα.

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για το κιόσκι είναι ξύλο για το σκελετό και
τα καθίσµατα,  κεραµίδι για τη σκεπή  (προστασία από βροχές) και επίστρωση
του εδάφους µε φυσική πέτρα (υλικό µε χαµηλή εµπεριεχόµενη ενέργεια).
Παράλληλα θα γίνει φύτευση µε αναρριχώµενα φυτά (γιασεµί, αγιόκλιµα) από
την δυτική κυρίως πλευρά, ώστε να ανακόπτονται οι δυτικοί άνεµοι, και θα
αναπτύσσονται κατακόρυφα και πάνω από τη σκεπή, µε σκοπό να
δηµιουργούν συνθήκες δροσισµού και θερµικής άνεσης τους θερινούς µήνες. 
Οι είσοδοι  της πλατείας είναι  τέσσερις, διαµορφώνονται σκαλοπάτια
προκειµένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των επισκεπτών, καθώς και
κεκλιµένα επίπεδα έτσι  ώστε να µπορούν να κινούνται άνετα και µε
ασφάλεια  άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι είσοδοι  είναι οριοθετηµένοι µε
δενδρολίβανο (Posmarinus offisinalis), φυτό διακοσµητικό, ενδηµικό,
αρωµατικό µε πλούσια ανθοφορία, λιτοδίαιτο και αειθαλές. Οι είσοδοι
συνδέονται µε πλακόστρωτο δροµάκι που διατρέχει όλη την πλατεία και
συνδέει τους επιµέρους χώρους (µικρή λίµνη) καθώς και τα σηµεία στάσης
(κιόσκι, πέργκολες) σχέδιο 1.

Για την κατασκευή του πλακόστρωτου θα χρησιµοποιηθούν σχιστολιθικές
πλάκες χρώµατος ανοικτού γκρι, έτσι ώστε οι  επιφανειακές θερµοκρασίες
που αναπτύσσουν κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη
θερµή θερινή περίοδο να είναι κοντά στις θερµοκρασίες αέρα. Η τοποθέτηση
θα γίνει πάνω στο έδαφος και αφήνοντας αρµούς όπου θα αναπτύσσεται
βλάστηση, έτσι ώστε να  διευκολύνεται  η διείσδυση του νερού,
εµπλουτίζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα.

Στο κέντρο της πλατείας τοποθετείται  µικρή λίµνη, η οποία θα συνεισφέρει
στο δροσισµό του αέρα και µαζί µε τη σκίαση και τη βλάστηση θα
δηµιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον. Γύρω από την επιφάνεια νερού
διαµορφώνεται πλακόστρωτο, όπου θα τοποθετηθούν µικρές πέργκολες µε
καθίσµατα, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να
ξεκουράζονται, εξασφαλίζοντάς  τους συνθήκες θερµικής άνεσης. Στη βάση
της πέργκολας φυτεύονται αναρριχώµενα, τα οποία  θα αναπτυχθούν πάνω
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από αυτές, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στη σκίαση και στον δροσισµό.
Μετά το  πλακόστρωτο διαµορφώνεται  επιφάνεια µε χαλίκι, όπου θα
φυτευτούν κατάλληλα φυτά, που απολαµβάνουν το φως και τα ξερά εδάφη,
όπως φόρµιο, ασπλένιο, αλχεµίλλια, αγιούγκα και βεµπάσκο. 
Το χαλίκι λειτουργεί για τα φυτά σαν ένα φυσικό φυτώριο, µε φυσιολογικό
αποτέλεσµα ένα ανεπιτήδευτο σχήµα.
Η υδάτινη επιφάνεια ενισχύει το δροσισµό του χώρου καθώς συµβάλει στην
αύξηση του εξατµιστικού δροσισµού. Παρουσιάζοντας µικρή
ανακλαστικότητα, έως 30% τις περιόδους µε µέγιστη ηλιακή ακτινοβολία και
µεγάλη απορροφητικότητα που µπορεί να φθάσει έως και 90%. Η
απορρόφηση, ενεργοποιεί συγχρόνως την εξάτµιση από την επιφάνεια του
ύδατος, µε αποτέλεσµα τη µετρίαση των εξωτερικών θερµοκρασιών και την
επίτευξη συνθηκών άνεσης στο χώρο.

Ακτινωτά γύρω από την επιφάνεια νερού θα δηµιουργηθούν νησίδες
πρασίνου, όπου θα φυτευτούν στο κέντρο αυτών πιτόσπορος, ευφοβία,
χοΐζια, ελαιόπρινος, βουτλέια και ιβίσκος, ενώ περιµετρικά αυτών θα
φυτευτούν φυτά χαµηλότερης ανάπτυξης , οπως υπέρικος, ελέαγκος, ακάνθα
, σέλο, βερβερίδα, λεβάντα, ελίχρυσος.

Στη Βόρεια και Β∆ πλευρά της πλατείας θα φυτευτούν αειθαλή θάµνοι,  έτσι
ώστε να ανακόπτονται οι  βορειοδυτικοί άνεµοι. Ειδικότερα θα φυτευτούν
δάφνη, τάξος και βιβούρνο, θάµνοι που έχουν γρήγορη ανάπτυξη µεγάλη
αντοχή στους παγετούς και στους ανέµους, προσφέροντας ικανοποιητική
ανεµοπροστασία στον χώρο. Κατά µήκος της δυτικής πλευράς θα φυτευτούν
σφενδάµια και πλατάνια, προκειµένου να δηµιουργούν σκιασµό κατά τους
θερινούς µήνες.

Στη  νοτιοανατολική οριογραµµή της πλατείας θα γίνει χωροθέτηση της
ξύλινης πέργκολας και φύτευση αναρριχώµενων φυτών ( αγιόκληµα, γιασεµί)
τα οποία το καλοκαίρι µε το πλούσιο φύλλωµά τους  θα δηµιουργούν
συνθήκες σκιασµού στο χώρο κάτω από τις πέργκολες,  έτσι ώστε να
διευκολύνεται η παραµονή των  επισκεπτών. Βορειοανατολικά θα γίνει
δενδροφύτευση φυλλοβόλων (πλατάνια, σφενδάµια), τα οποία σχηµατίζουν
πυκνό φύλλωµα και κατά την θερινή περίοδο θα εξασφαλίζουν την προστασία
από την ηλιακή ακτινοβολία, επιτρέποντας στους νότιους ανέµους να
εισρέουν µέσω των χαµηλών ανοιγµάτων κάτω από το φύλλωµα και να
δηµιουργούν συνθήκες δροσισµού. Τη χειµερινή περίοδο  απαλλαγµένα τα
δένδρα από το φύλλωµά τους, θα επιτρέπουν τον επιθυµητό ηλιασµό του
χώρου της πλατείας. 

Τέλος, σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια της πλατείας θα εγκατασταθεί
χλοοτάπητας, και  προτείνεται να χρησιµοποιηθεί  µείγµα Festuca
arundinacea και Paspalum vaginatatum. Το µείγµα αυτό επιλέχτηκε διότι είναι
πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία, αντέχει σε µεγάλο εύρος εδαφών στο κρύο και
στις υψηλές θερµοκρασίες. Αντέχει στην σκιά, στην εδαφική αλατότητα,
παρουσιάζει αυξηµένη αντοχή στο πάτηµα και δεν απαιτεί υψηλό επίπεδο
συντήρησης.
Στόχος του σχεδιαγράµµατος φύτευσης είναι η συνεισφορά των φυτών στο
χώρο όλη τη διάρκεια του χρόνου. ∆ίνοντας έµφαση στις ιδιότητες των φυτών
(αειθαλή, φυλλοβόλα, µε άνθηση, χαµηλής ή ψηλής ανάπτυξης),
δηµιουργούµε φυτευτικές οµάδες µε εναλλαγές χρωµάτων και σχηµάτων,
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όπως το χρώµα των λουλουδιών ή από το φθινοπωρινό φύλλωµα σε
ανοιξιάτικες αποχρώσεις. Το αποτέλεσµα θα είναι ικανοποιητικό τόσο το
καλοκαίρι όσο και το χειµώνα.
Στη βορειοανατολική πλευρά της πλατείας υπάρχει κρήνη η οποία θα
αναµορφωθεί µε στόχο να ενταχθεί καλύτερα στην όλη ανάπλαση της
πλατείας.

Στο χώρο της πλατείας προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύων φωτισµού,
άρδευσης, ύδρευσης µε πόσιµο νερό και ενός δικτύου µε µικρά καναλέτα
κάτω από το έδαφος, που θα συλλέγουν το βρόχινο νερό σε υπόγεια
δεξαµενή, προκειµένου να αξιοποιηθεί για το πότισµα των φυτών. Η
εγκατάσταση συστήµατος στάγδην άρδευσης, θα αξιοποιεί τα συλλεχθέντα
όµβρια ύδατα, θα εγκατασταθεί δε σε όλο το χώρο της πλατείας. Συνιστάται  η
χρήση ψεκαστήρων που αποκρύπτονται (Pomp up), ώστε όταν δεν είναι σε
λειτουργία να αποφεύγονται τραυµατισµοί και να ενεργοποιούνται κατά τις
νυχτερινές ώρες. Τέλος, θα τοποθετηθεί λιθόκτιστη βρύση µε πόσιµο νερό,
για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών. 

Σχέδιο 1: Πρόταση ανάπλασης της πλατείας «Ντολτσό» στην πόλη της Καστοριάς

Β. Ανάπλαση του πεζόδροµου «Ηπείρου» στη πόλη της Καστοριάς

Εικόνες 2: Υφιστάµενη κατάσταση δρόµου
«Ηπείρου» στην παλιά πόλη  Καστοριάς

Ο δρόµος βρίσκεται στη παλιά πόλη και στη βορειοδυτική πλευρά της
πλατείας Ντολτσό. Η οδός Ηπείρου έχει προσανατολισµό Β-Ν και συνεχίζει µε
προσανατολισµό Α-∆ χρησιµοποιείται για τη διέλευση αυτοκινήτων και πεζών
και είναι επιστρωµένος µε σχιστολιθικές πλάκες. Μετατρέπεται σε
πεζόδροµο, έτσι ώστε ο πεζός να µπορεί να περιηγηθεί στην παλιά πόλη µε
ασφάλεια και άνεση. Στο κοµµάτι µε κατεύθυνση Β-Ν οι συνθήκες θερµικής
άνεσης είναι καλές, ενώ η αναλογία ύψους κτιρίων – πλάτους οδού είναι
ικανοποιητική (υ / π= 6 / 6=1). Παρατηρείται όµως έλλειψη βλάστησης, έτσι
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προκειµένου να βελτιώσουµε τις συνθήκες θερµικής άνεσης δηµιουργούµε
σε όλο το µήκος της οδού, νησίδα πρασίνου στο µέσο αυτής έτσι ώστε σχεδόν
να τη διχοτοµεί, αφήνοντας  στην µια πλευρά πλάτος 3µ για την µετακίνηση
οχηµάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική). Θα φυτευτεί
πιτόσπορος διαµορφωµένος σε δένδρα µέσα σε  λάκκους οι οποίοι θα
καλύπτονται µε σχάρα, εναλλάξ µε την κατασκευή πέτρινων παρτεριών όπου
θα φυτευτούν φυτά µεσαίας και χαµηλής ανάπτυξης πολυετή και ετήσια
(πικροδάφνη, βιβούρνο, πυξάρι, σέδο, µεσηµεράκι, πανσέδες, σάλβια). Η
επιλογή αειθαλών – φυλλοβόλων και πολυετή –ετήσια γίνεται για να έχουµε
βλάστηση καθόλη τη διάρκεια του έτους , περισσότερη το καλοκαίρι και πιο
περιορισµένη το χειµώνα , έτσι ώστε να επιτυγχάνουµε σκίαση το καλοκαίρι
και καλύτερο ηλιασµό το χειµώνα. Ακόµα, χωροθετούµε ξύλινες  πέργολες µε
χρήση αναρριχώµενων φυλλοβόλων φυτών (αµπέλοψη, κισσός, αγιόκληµα,
γιασεµί), ανάµεσα στα παρτέρια, όπου θα διευκολύνεται η στάση των πεζών.

Τα αναρριχώµενα φυτά σκιάζουν και στολίζουν τις διαδροµές και στάσεις των
πεζών, στηριζόµενα σε ελαφρά φέροντα στοιχεία αναρρίχησης και περιέλιξης
από ξύλο, προκειµένου  να συνάδουν µε την τοπική παραδοσιακή
τεχνοτροπία. Κατά µήκος του πεζόδροµου και κάτω από τις πέργολες,
τοποθετούνται καθίσµατα προκειµένου να διευκολύνεται η στάση και
ανάπαυση των πεζών. 

Ακόµα, σε διάφορα σηµεία των δρόµων σε όλη την έκταση της παλιάς πόλης
κατασκευάζονται βρύσες, µε πόσιµο νερό, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες. Η
ένταξη µιας βρύσης, εκτός από λειτουργικό στοιχείο µπορεί να αποτελέσει
ένα στοιχείο αισθητικού και µορφολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και σηµείο
αναφοράς και στάσης στην όλη διαµόρφωση.

Η πλακόστρωση µε σχιστόλιθο,  κρίνεται ικανοποιητικής ποιότητας, συµβατή
µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής και καλής θερµικής
συµπεριφοράς. Όµως , ο τρόπος µε τον οποίο είναι τοποθετηµένη, δηµιουργεί
συνθήκες στεγανότητας, εµπόδισης εισροής των υδάτων στον υδροφόρο
ορίζοντα.  Προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες και να έχουµε
εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα, προτείνεται:
• επανατοποθέτηση της πλάκας µε σχηµατισµό  αρµών και  εν  ξηρώ 

τοποθέτηση, για ανάπτυξη βλάστησης στα κενά. Ή 
• παλαιωµένοι κυβόλιθοι, εν ξηρώ τοποθέτηση, για ανάπτυξη ποώδους 

βλάστησης στους αρµούς. 

Στο κοµµάτι της οδού µε προσανατολισµό Α-∆ θα γίνουν αντίστοιχες
παρεµβάσεις , θα τοποθετηθούν όµως περισσότερες πέργκολες, καθώς και
προσθήκη πυκνών σκιανθεκτικών θαµνώνων, φυλλοβόλων ή αειθαλών, κατά
µήκος της οδού προκειµένου να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες
θερµικής άνεσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ το χειµώνα να
επιτρέπεται η πρόσπτωση της ηλιακή ακτινοβολίας. Η οδός είναι εκτεθειµένη
στην ηλιακή ακτινοβολία καθ΄όλη την διάρκεια της ηµέρας, χωρίς σκίαση,
λόγω του προσανατολισµού και της έλλειψης βλάστησης. 
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Η παρουσία δένδρων στον δρόµο, µειώνει τον κίνδυνο δηµιουργίας καναλιού,
καθώς ο άξονας του δρόµου είναι παράλληλος µε την διεύθυνση του ανέµου
που είναι βόρειοι από Σεπτέµβριο µέχρι Απρίλιο, διότι λειτουργούν κατά
κάποιο τρόπο ως φράγµατα, διασπώντας την πορεία του σε µικρότερα
τµήµατα.

Σχέδιο 2: Πρόταση ανάπλασης πεζόδροµου «Ηπείρου» στην πόλη της Καστοριάς

Τέλος, θα γίνει εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων κατά µήκος του δρόµου,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητικός φωτισµός του χώρου, ενώ οι
λαµπτήρες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης.

Αξιολόγηση των ποιοτικών ωφελειών που προκύπτουν από τις προτεινόµενες
επεµβάσεις
• Οι επεµβάσεις στους υφιστάµενους υπαίθριους χώρους, θα αναβαθµίσουν 

την περιβαλλοντική, κοινωνική και αισθητική τους αξία, παρέχοντας 
συνθήκες θερµικής, ακουστικής και οπτικής άνεσης.

• Η ρύθµιση του ηλιασµού – σκιασµού στους υπαίθριους χώρους µε τις 
παρεµβάσεις που γίνονται, βελτιώνει σηµαντικά την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, οι οποίοι θα µπορούν να χρησιµοποιούν τους χώρους αυτούς 
καθηµερινά και όλες τις εποχές του έτους.

• Η αντικατάσταση των υλικών επιστρώσεων, µε άλλα υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον, αυξάνει τη διαβροχή και τον αερισµό του εδάφους, µειώνει 
την επιφανειακή απορροή των υδάτων, ενισχύει τον υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα και µειώνει την θάµπωση. 

• Η απαλλοτρίωση κενών οικοπέδων για χώρους στάθµευσης, θα δώσει την 
δυνατότητα στον δρόµο να ανακτήσει την κυκλοφοριακή του ικανότητα.

• Οι επεµβάσεις στους ακάλυπτους των Ο.Τ., θα βοηθήσουν στην βελτίωση 
των µικροκλιµατικών συνθηκών τόσο σε επίπεδο κτιρίου, όσο και σε 
επίπεδο ∆ήµου. 

• Οι παρεµβάσεις στον τοµέα της κυκλοφορίας, στην περιοχή του Παλαιού 
Κέντρου και η µετατροπή αυτών σε πεζόδροµους, θα εµποδίσουν τις 
διαµπερείς κινήσεις στην περιοχή και θα δοθούν στους πεζούς. 
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Αξιολόγηση των ποσοτικών ωφελειών από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις 
11..  ∆∆εείίκκττηηςς  εεππιιφφααννεειιαακκήήςς  θθεερρµµοοκκρραασσίίααςς  εεδδάάφφοουυςς
Η µέγιστη θερµοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας δώµατος δίνεται από την
εξίσωση (Lawrence Berkley Laboratory):
Τsmax = Tamax + [(1-r) x Io – Tsky x hr] / (hc + hr) (1)

όπου
• Τsmax: η µέγιστη θερµοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του δώµατος σε 
ºC (και στην

• προκειµένη περίπτωση το ζητούµενο µας – η µέγιστη θερµοκρασία της 
επιφάνειας της πλατείας).

• Tamax: η µέγιστη θερµοκρασία του αέρα σε ºC.
• r: η ανακλαστικότητα της εξωτερικής επιφάνειας του δώµατος (της 

πλατείας).
• Io: η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας ανά µονάδα 

επιφάνειας δώµατος
• σε W/m2.
• Tsky: η θερµοκρασία του ουρανού (για απλοποίηση λαµβάνεται ίση µε 

[Ταmax – 10]) σε ºC.
• hr: ο συντελεστής θερµικής µετάβασης µέσω ακτινοβολίας της εξωτερικής 

επιφάνειας,

ο οποίος λαµβάνεται ίσος µε το γινόµενο του συντελεστή θερµικής εκποµπής
e (αποτελεί µέτρο της ικανότητας µιας επιφάνειας να µεταδώσει θερµότητα
µε ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος) επί 6,1 W/m2K που είναι ο
αντίστοιχος συντελεστής ενός µελανού σώµατος σε W/m2K.
• hc: ο συντελεστής θερµικής µετάβασης µέσω µεταφοράς που λαµβάνεται 

ίσος µε 12,4
• W/m2K.

Με την εφαρµογή της παραπάνω εξίσωσης στις περιπτώσεις ανάπλασης,
έχουµε:

Πίνακας 1:Σύγκριση δείκτη επιφανειακής θερµοκρασίας πριν και µετά τις αναπλάσεις

22..∆∆εείίκκττηηςς  θθεερρµµιικκήήςς  άάννεεσσηηςς  ((AASSVV))  
∆είκτη θερµικής άνεσης (ASV) – Ποσοστό ικανοποιηµένων 
• ASV = 0,036Tair_met + 0,0013 Sol_met – 0,038 V_met + 0,011 RH_met – 

2,197 
• Tair_met: η θερµοκρασία του αέρα, λαµβάνεται η µέση  µέγιστη 

θερµοκρασία αέρα για τον µήνα Ιούλιο, (ο πιο θερµός µήνας του έτους) = 
29,40C. 
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• Sol_met: η συνολική ηλιακή ακτινοβολία, (λαµβάνεται η δυσµενέστερη 
περίπτωση =1000 W.m-2) 

• V_met: η ταχύτητα του ανέµου m.sec-1 , λαµβάνονται συνθήκες άπνοιας 
=0,50 m/sec 

• RH_met: η σχετική υγρασία=41,5 

Με βάση τον παραπάνω δείκτη, έχουµε:

∆είκτης θερµικής άνεσης – καλοκαίρι                   ∆είκτης θερµικής άνεσης - χειµώνα 

Πίνακας 2:Σύγκριση δείκτη θερµικής άνεσης (ASV) πριν και µετά την ανάπλαση της
πλατείας

Επίτευξη των στόχων της εργασίας
� ∆ηµιουργία ευνοϊκών µικροκλιµατικών συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.
� Αύξηση του ποσοστού πρασίνου- δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας – 

πεζοδροµήσεις - φυτεύσεις ακαλύπτων Ο.Τ. – δηµιουργία χώρων 
στάθµευσης.  

� Αναβάθµιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής, λειτουργικής και αισθητικής 
αξίας, των υφιστάµενων κοινόχρηστων χώρων. 

� Ενθάρρυνση της πεζής µετακίνησης µέσω πράσινων διαδροµών.
� Αποµάκρυνση των διαµπερών κινήσεων. 
� Ελαχιστοποίηση των προβληµάτων θορύβου. 
� ∆ηµιουργία συνθηκών θερµικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης στο αστικό 

περιβάλλον.
� Εφαρµογή βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών  στους υπαίθριων χώρους, 

περιορισµός του φαινοµένου της θερµικής νησίδας, βελτίωση του 
µικροκλίµατος. 
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Είναι γνωστό ότι ένα συµβατικό σύστηµα κλιµατισµού
για να λειτουργήσει χρειάζεται ως πηγή ενέργειας το
πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, πόροι αρκετά δαπανηροί
για τις µέρες µας. Ως εναλλακτική λύση µπορεί να
προστεθεί η γεωθερµική ενέργεια, για τον κλιµατισµό
κατοικιών αλλά και µεγαλύτερων κτιριακών
εγκαταστάσεων. Τα πλεονεκτήµατα της εν λόγω πηγής
ενέργειας είναι πολλά και βαρυσήµαντα δεδοµένου
ότι είναι οικονοµική, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον
και τη βιοποικιλότητα της εκάστοτε περιοχής όπου
εγκαθίσταται.

Ο όρος «αβαθής γεωθερµία» αναφέρεται στην
εκµετάλλευση της σταθερής και ανεπηρέαστης από
κλιµατικές αλλαγές θερµοκρασίας του υπεδάφους ή
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα η οποία βοηθά
στην ανταλλαγή θερµικών και ψυκτικών φορτίων
µεταξύ του εδάφους και του κλιµατιζόµενου χώρου.  
Η θέρµανση του εκάστοτε χώρου επιτυγχάνεται µέσω
της απορρόφησης της θερµότητας του υπεδάφους ή
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και της πρόσδοσης
της θερµότητας στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ η
ψύξη του κτιρίου επιτυγχάνεται µέσω της απόρριψης
της θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου
προς το υπέδαφος ή τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.
Η γεωθερµία έχει ποικίλες εφαρµογές οι οποίες
µπορούν να καλύψουν πλήρως τις ενεργειακές
απαιτήσεις για θέρµανση/ψύξη κατοικιών,
θερµοκηπίων ζεστό νερό χρήσης, θέρµανση πισίνας
για κάθε είδους κτίριο και χρήση αυτού. 

άρθρο:

Μαρία Ευαγγέλου

Μελετητής ενεργειακών

συστηµάτων

AiD Engineering LTD
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Μία έκφανση της αβαθούς γεωθερµίας είναι και τα συστήµατα αποθήκευσης
ενέργειας. Η αρχή λειτουργίας των συστηµάτων αυτών είναι παρόµοια µε τα
αβαθή γεωθερµικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για θέρµανση και ψύξη.
Η ανταλλαγή ποσών θερµότητας πραγµατοποιείται είτε µε ανακυκλοφορία
ενός υδάτινου διαλύµατος µέσω σωληνώσεων, είτε µέσω άντλησης και
επανεισαγωγής του νερού στον υδροφόρο από όπου προήλθε. Τα συστήµατα
αποθήκευσης βασίζουν τη λειτουργία τους στην υψηλή θερµοχωρητικότητα
και τις θερµοµονωτικές ικανότητες του εδάφους. Συνεπώς, το έδαφος ή ο
υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας µπορούν να δεχθούν υψηλά ποσά
θερµότητας, χωρίς να κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία µεγάλων
εγκαταστάσεων. Η αποθήκευση της ενέργειας πραγµατοποιείται τόσο κατά τη
περίοδο του  χειµώνα, όσο και κατά τη περίοδο του θέρους και διατίθεται
όταν αυτό είναι απαραίτητο, µε αποτέλεσµα την πλήρη αξιοποίηση της
ενέργειας. 

∆εδοµένου ότι δε χρησιµοποιούνται συµβατικά καύσιµα για την αποθήκευση
θερµότητας, η τεχνολογία αυτή  θεωρείται µία ανανεώσιµη πηγή ενέργειας.
Αυτό καθιστά µηδενική την ανάγκη για συµβατικά καύσιµα και περιορίζει τους
εκλυόµενους αέριους ρύπους διοξειδίου του άνθρακα στον πρωτογενή τοµέα.
Τα συστήµατα αποθήκευσης διαχωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, στα
συστήµατα ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) που κάνουν χρήση του
υπόγειου υδροφόρου και στα συστήµατα BTES (Borehole Thermal Energy
Storage) που κάνουν χρήση κάθετων οπών. Τα τελευταία αποτελούν την
επικρατούσα µορφή των εφαρµογών εξαιτίας της απλής και αξιόπιστης
λειτουργίας τους, επιπλέον δεν απαιτείται ιδιαίτερος έλεγχος, συγκριτικά µε
τα συστήµατα ATES τα οποία έχουν πολύπλοκο σχεδιασµό και απαιτούν
ιδιαίτερη προσοχή κατά τον έλεγχο λειτουργίας τους. Ανεξαρτήτως του
συστήµατος αποθήκευσης, αυτό δύναται να συνδυαστεί µε τη χρήση
γεωθερµικών αντλιών θερµότητας.

Τα συστήµατα ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) χρησιµοποιούνται για την
αποθήκευση ενέργειας στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, σε περιοχές όπου η
υδροφορία είναι πλούσια και συνεχής. Τα συστήµατα ATES δύναται να
χρησιµοποιηθούν τόσο για τη θέρµανση του κτιρίου όσο και για τον παθητικό
δροσισµό αυτού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι συστηµάτων ATES, ανάλογα µε την
εφαρµογή και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εγκατάστασης. Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν συστήµατα άµεσης εκτόνωσης ή συστήµατα που κάνουν
χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας. Τα συστήµατα ATES µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για θέρµανση ή ψύξη των εγκαταστάσεων ή συνδυασµένη
λειτουργία θέρµανσης και ψύξης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το πιο
συνηθισµένο σύστηµα ATES παρέχει τόσο θέρµανση όσο και ψύξη στην
εγκατάσταση. Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήµατος είναι οι
υδρογεωτρήσεις. Στην περίπτωση των ATES κάθε γεώτρηση χρησιµοποιείται
τόσο ως παραγωγική ή εµπλουτισµού, ανάλογα µε την εποχικότητα και τη
λειτουργία του συστήµατος µεταξύ θέρµανσης ή ψύξης. Κατά τη χειµερινή
περίοδο, το θερµό νερό ψύχεται και επιστρέφει στην πιο ψυχρή γεώτρηση,
όπου θα αντληθεί αργότερα µε στόχο το δροσισµό της εγκατάστασης. 

« Συστήµατα αποθήκευσης
θερµότητας »
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Η µέθοδος είναι φιλική προς το περιβάλλον και δεν υπάρχει ο κίνδυνος
µόλυνσης του υπόγειου νερού, ωστόσο είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί η
ψύξη στο κτίριο και να ισοσταθµιστούν τα ενεργειακά φορτία. Απαιτεί
ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον αυτοµατισµό του συνολικού συστήµατος. Στην
Ελληνική επικράτεια, η συνηθέστερη θερµοκρασία του υπόγειου νερού δε
βρίσκεται χαµηλότερα από τους 12 – 14 βαθµούς Κελσίου, µε αποτέλεσµα να
είναι αρκετά πιο δύσκολος ο δροσισµός στο κτίριο, σε αντίθεση µε τη
Σουηδία, [από όπου και ξεκίνησε ο παθητικός δροσισµός κτιρίων] που δεν
ξεπερνά τους 8 - 10 βαθµούς Κελσίου.

Τα συστήµατα BTES (Borehole Thermal Energy Storage), έχουν την ίδια αρχή
λειτουργίας µε τα συστήµατα ATES µε τη διαφορά ότι η αποθήκευση
θερµότητας πραγµατοποιείται στους γεωλογικούς σχηµατισµούς και όχι στον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Εφαρµόζονται σε περιοχές όπου η υδροφορία
είναι περιορισµένη και δεν µπορεί να καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις της
εγκατάστασης. Τα βασικά συστατικά µέρη του συστήµατος είναι οι κάθετες
οπές και οι εναλλάκτες θερµότητας. Στόχος των συστηµάτων είναι η
ανακυκλοφορία ενός θερµού υδάτινου διαλύµατος µέσα σε κύκλωµα
σωληνώσεων που βρίσκονται εγκατεστηµένες σε κάθετες οπές µε στόχο τη
θέρµανση και κορεσµό του υπεδάφους. Κατά αυτόν τον τρόπο, η
αποθηκευµένη ενέργεια θα αποδοθεί όταν αυτή απαιτείται για τη θέρµανση
του χώρου. Η πιο συνήθης εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος είναι η
αποθήκευση της θερµικής ενέργειας στο υπέδαφος από ηλιακά πλαίσια και η
απορρόφηση της αποθηκευµένης αυτής ενέργειας κατά τη χειµερινή περίοδο.

Άξιο λόγου να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι τα συστήµατα αποθήκευσης
θερµότητας έχουν ήδη εφαρµοστεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο. 
Η συνηθέστερη δε εφαρµογή των συστηµάτων αυτών είναι η αποθήκευση της
ενέργειας από τους ηλιακούς συλλέκτες στο υπέδαφος για µελλοντική χρήση
αντιπαγετικής προστασίας 

« Συστήµατα αποθήκευσης
θερµότητας »
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, 
ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΑΣ
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