|| ∆∂ÀÃ√™ 27 π√À§π√™ - ∞À°√À™∆√™ 2013

 ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
 πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2013
 ∆Â‡¯Ô˜ 27_¢ÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË

¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏

ECON

3

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
GROWING UP GREEN
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
∆ιάκριση του
περιοδικού ECON 3
στα Βραβεία Οικόπολις
2012

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆∞À∆√∆∏∆∞

Econ3
∆ιµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:
Κλειώ Αξαρλή
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μαρία Βογιατζάκη
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

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.

Εκδότης:
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Έκδοση - Ιδιοκτησία:
Profilgroup Ο.Ε.
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing:
Απόστολος Πλεξίδας
Επιµέλεια Τεχνικών Άρθρων:
Πολυξένη Τσογκλή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Υποδοχή ∆ιαφήµισης:
Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης & ∆ηµ. Σχέσεις:
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Γραµµατεία - Λογιστήριο:
Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα:
Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
Υπεύθυνη ∆ηµιουργικού Τµήµατος:
Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
∆ηµιουργικό Τµήµα:
Φιλίτσα Τσουλή
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr:
Profilgroup

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
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.
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∆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

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π¢∏™∂π™ 12-23
ALUMIL
CLIMATHERM ENERGY 2014
ENGAIA A.E.
ALUMIL
SMA HELLAS AE
™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT ABEE
3DS ENERGYAE
EUROCHARITY
ALUMIL
ADVARTIA
ALUMIL

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 24-47
DIMOU DESIGN
KACO NEW ENERGY
KEBE
ΑLUMIL
Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ
OSOLARMIO
BOSCH
AVANT GARDE ENERGY
AICO A.E.
GILDEMEISTER energy solutions
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¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆∞ ∞À∆√¡√ª∞ ™À™∆∏ª∞∆∞
∫∞π ™∆π™ ∞¡∆§π∂™ £∂ƒª√∆∏∆∞™ 48-65
BOSCH
DIATHERMIKI
∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘ. ΑΕ
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
3DS ENERGY AE
NANODOMI®
SONNETT
NANODOMI®
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 66-125
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
άρθρο: Κ. Παπακώστας, ∆ρ Μηχανολόγος Μηχ., Επ. καθηγητής, Α.Π.Θ.,
Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας,
Α. Μιχόπουλος, ∆ρ Μηχανολόγος Μηχ., Ερευνητής, Α.Π.Θ., Πολυτεχνική
Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας,
Θ. Μαυροµµάτης, ∆ρ Γεωλόγος, Επ. καθηγητής, Α.Π.Θ., Σχολή Θετικών
Επιστηµών -Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας
Ν. Κυριάκης, ∆ρ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχ., Καθηγητής, Α.Π.Θ.,
Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο: Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης

GROWING UP GREEN
άρθρο: Ιφιγένεια Θεοδωρίδου, Dr. Αρχ. Μηχ. TUD
Ανδρέας Μέρµηγκας, ∆ιπλ. Αρχ. Μηχ. TUD
Μαρία Ανθοπούλου, Αρχ. Μηχανικός
Άλκηστης Σκιαδοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
άρθρο: Φραγκογιάννης Γιώργος
Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ∆ρ. Γεωθερµικών συστηµάτων ΕΜΠ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
άρθρο: Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Αντώνιος Τσερµεντσέλης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ∆.Π.Θ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ
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Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
GROWING UP GREEN
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Tο φθινόπωρο προ των πυλών.
Ενα φθινοπωρινό τεύχος µε µεγάλο ενδιαφερον.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ιάκριση του
περιοδικού ECON 3
στα Βραβεία Οικόπολις
2012

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 27
πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2013

Η ενέργεια αυτή την περίοδο, είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.
Ιδιαίτερα στην ανάγκη για οικονοµία και αποτελεσµατική
θέρµανση µε όρον το δυνατόν µικρότερο κόστος.
Εναλλακτικές πηγές θέρµανσης και ενέργειας.
Νέα προϊόντα και Υπηρεσίες σε θέµατα εξοικονόµισης
παραγωγής ενέργειας και θερµότητας, ιδιαίτερα επιστηµονικά
άρθρα και µεγάλο ακαδηµαικό ενδιαφέρον είναι στη διάθεσή σας
για µια αποτελεσµατική και χρήσιµη ενηµέρωση.
Όλα τα παραπάνω και άλλα ενδιαφέροντα θέµατα θα βρείτε
σε αυτό το τεύχος.
Καλό ∆ιάβασµα
Καλό επερχόµενο φθινόπωρο
Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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ALUMIL
99 CHURCH STREET

Τα συστήµατα της Alumil ντύνουν το ψηλότερο πύργο κατοικιών στο
Μανχάταν, ορόσηµο ανάµεσα στον αστερισµό των πύργων της Νέας Υόρκης.
Με 283 µέτρα ύψος, το συγκεκριµένο ακίνητο θα είναι o ψηλότερος πύργος
κατοικιών στο κέντρο του Μανχάταν και ένα από τα ψηλότερα κτίρια στη Νέα
Υόρκη. Η κατασκευή του 82 ορόφων ουρανοξύστη, που θα περιλαµβάνει το
ξενοδοχείο Four Seasons και ιδιωτικές κατοικίες, θα αρχίσει το Φθινόπωρο
του 2013, ενώ τα εγκαίνια του έχουν οριστεί για το 2016.
Ο νέος πύργος, που θα αποτελεί σηµαντικό ορόσηµο ανάµεσα στους πιο
αναγνωρίσιµους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης, βρίσκεται στο Tribeca, στο
30 Park Place και 99 Church Street, απέχοντας ένα τετράγωνο από το νέο
Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου.
Για το ντύσιµο του πύργου χρησιµοποιήθηκε σύστηµα Element ειδικά
σχεδιασµένο για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία
µε το R&D Alumil Ελλάδας - Ρουµανίας και το τεχνικό γραφείο Alumil της Νέας
Υόρκης.
Η ανάθεση του συγκεκριµένου έργου επιβεβαιώνει ακόµη µία φορά την
ανωτερότητα των συστηµάτων της Alumil και την υψηλή τεχνογνωσία της
εταιρίας αναφορικά µε το σχεδιασµό προηγµένων συστηµάτων αλουµινίου.
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∂π¢∏™∂π™

CLIMATHERM - ENERGY 2014
¢π∂£¡∂™ ∂∫£∂™∏

Η προετοιµασία της ∆ιεθνούς Έκθεσης “CLIMATHERM-ENERGY” για το έτος
2014 έχει ήδη ξεκινήσει µε υψηλό ενδιαφέρον συµµετοχής όλων των
διακεκριµένων εταιριών του κλάδου της Ενέργειας.
Η µεγαλύτερη έκθεση του κλάδου, η µοναδική εξειδικευµένη µε ∆ιεθνή
υπόσταση και 25 χρόνια στην κορυφή είναι εδώ για να ορίσει ξανά τις εξελίξεις.
Η ∆ιεθνής Έκθεση Climatherm - Energy 2014, υποστηρίζεται από όλους τους
επίσηµους φορείς του κλάδου της Ενέργειας και την έχουν αγκαλιάσει και
στηρίξει όλοι οι τεχνικοί επαγγελµατικοί φορείς των κλάδων καταξιώνοντάς την
ως τη µεγαλύτερη εξειδικευµένη ∆ιεθνή Έκθεση στα Βαλκάνια.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας &
Κλιµατικής Αλλαγής, µε την υποστήριξη του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
& Εξοικονόµησης Ενέργειας) και µε την συµµετοχή της ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. ( Ένωση
Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης – Ενέργειας, 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 τον 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.
Η ∆ιεθνής Έκθεση Climatherm - Energy 2014 θα πραγµατοποιηθεί από τις 6 έως
τις 9 Μαρτίου 2014, από τις 11:00 π.µ. έως τις 21:00 µ.µ., στο Εκθεσιακό Κέντρο
∆ιεθνών προδιαγραφών Metropolitan Expo, σε ένα µοναδικό χώρο συνολικής
έκτασης 45.000 τ.µ. στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
στα Σπάτα και θα φιλοξενήσει όλους τους πρωτοπόρους της αγοράς.
Οι διοργανωτές προσδοκούν βάσιµα ότι το 2014 θα αποτελέσει σταθµό για µια
θετική πορεία της οικονοµίας µας και την αρχή για το ξεπέρασµα των
δυσκολιών του κλάδου. Πληθαίνουν οι επιχειρηµατίες και οι επαγγελµατίες
εκείνοι που εµπιστεύονται τη συµµετοχή τους στη ∆ιεθνή Έκθεση Climatherm Energy 2014 για την εξειδίκευση της, τις υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες
διοργάνωσης και φυσικά για το µεγάλο αριθµό επισκεψιµότητας σε
επαγγελµατίες (αρχιτέκτονες, µηχανολόγους, εµπόρους, ξενοδόχους,
βιοτέχνες κλπ.), εστιάζοντας στο αποτέλεσµα και την απόφαση τους να µην
σπαταλούν το χρόνο και το χρήµα τους σε άσκοπες ενέργειες προώθησης.
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Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) η παγκόσµια κατανάλωση
ενέργειας αυξάνεται µε ρυθµό που υπολογίζεται στο 2% ανά έτος. Τόσο η
παραγωγή όσο και η κατανάλωσή της επιφέρουν ανυπολόγιστες συνέπειες
στο περιβάλλον και τα αποτελέσµατα έχουν γίνει αισθητά εδώ και δεκαετίες.
Είναι λοιπόν ζωτικής σηµασίας πρόβληµα για το οποίο πολλοί επιστηµονικοί
κλάδοι µάχονται µε το χρόνο, το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον
αλλά και τις καταναλωτικές απαιτήσεις του σύγχρονου κόσµου ώστε να
παράσχουν σε υφιστάµενες και αναδυόµενες οικονοµίες τα αναγκαία.
Η φύση µας παρέχει ενέργεια που σε κάποιες µορφές της παραµένει
ανεξάντλητη. Μία τέτοια µορφή είναι και η βιοµάζα. Ο όρος είναι γνωστός
στους περισσότερους καθώς είναι η παλαιότερη και πιο διαδεδοµένη
ανανεώσιµη πηγή. Ξύλο, αγροτικά προϊόντα και παραπροϊόντα και εν γένει
όλα τα υλικά που προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από το φυτικό κόσµο µπορούν
υπό προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν µε διάφορους τρόπους. Ένας εξ αυτών
είναι και η αεριοποίηση, µια θερµική διεργασία που µετατρέπει στέρεες
οργανικές ύλες σε αέρια κατάλληλα για καύση όπως το µονοξείδιο του
άνθρακα και το υδρογόνο.
Η τεχνολογία της αεριοποίησης έχει αρκετές δεκαετίες εξέλιξης. Οι βασικές
µέθοδοι είναι η κατερχόµενης και ανερχόµενης ροής σταθερής κλίνης,
ρευστοποιηµένης κλίνης, πολλαπλών εστιών, περιστρεφόµενου κλιβάνου κ.α.
Η επιλογή της µεθόδου απορρέει από τη µορφή και την ποσότητα της
ενέργειας που έχουµε ανάγκη. Η αεριοποίηση µπορεί να αξιοποιηθεί σε πάρα
πολλές βιοµηχανίες που αφήνουν παραπροϊόντα φυτικής ή δασικής
προέλευσης εξοικονοµώντας πολλά κεφάλαια που δαπανώνται για την
δηµιουργία θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Σήµερα σε µία
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία που το κόστος παραγωγής παίζει έναν από
τους καθοριστικότερους ρόλους για την ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανιών,
η ορθολογική χρήση των αποβλήτων είναι σηµαντικό λειτουργικό
πλεονέκτηµα και µία µεγάλη ανάσα για το περιβάλλον.
Οι τελικές µορφές κατανάλωσης ενέργειας (end use) στον κατασκευαστικό
τοµέα για µια περίοδο από το 2002 έως και το 2010 (U.S. Energy Information
Administration) δείχνουν πως ο ηλεκτρισµός είναι µέσα στις τρεις
µεγαλύτερες, ανάµεσα σε φυσικό αέριο και το LPG (υγροποιηµένο βουτάνιο).
Η µεγαλύτερη πηγή απ’ όλες τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι η
εξοικονόµηση και η µέθοδος της αεριοποίησης συνδυάζει και τα δύο,
εξοικονόµηση και ηλεκτροπαραγωγή µε τον πιο αποδοτικό τρόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες
Νικόλαος Παπαδόπουλος,
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Μηχανικός Πωλήσεων.
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Η ENGAIA S.A. δηµιουργήθηκε το 2007 από νέους µηχανικούς κοινή
συνείδηση των οποίων ήταν η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε
σταθερά βήµατα και εξελικτική προοπτική. Είναι στρατηγική επιλογή να µην
εισάγουµε σύγχρονες τεχνολογίες αεριοποίησης αλλά να τις δηµιουργούµε
εµείς. Πολύ σύντοµα θα είµαστε σε θέση να παρουσιάσουµε µία από τις
πρώτες εγκαταστάσεις αεριοποίησης στην Ελλάδα µε εξοπλισµό που
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην πατρίδα µας.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2013
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Η ALUMIL, στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξής της, συµµετείχε για πρώτη
φορά στην 37η ∆ιεθνή Έκθεση του Dar es Salaam, στην Τανζανία, από 28
Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2013. Στην έκθεση συµµετείχαν πάνω από 630 εκθέτες
από την Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Κίνα, Νότια Κορέα, και Αφρική, ενώ ο αριθµός
των επισκεπτών έφτασε τις 20.000.
Η παρουσία της ALUMIL στέφθηκε µε επιτυχία και προσέλκυσε το ενδιαφέρον
του τεχνικού κόσµου της Αφρικανικής Ηπείρου. Στον εκθεσιακό χώρο της
ALUMIL παρουσιάστηκαν κουφώµατα µε θερµοµόνωση όπως οι σειρές M12000,
M9650, S350, S450 αλλά και χωρίς θερµοµόνωση, όπως οι σειρές M900, M940,
M15000, M14000, διαχωριστικά εσωτερικών χώρων, υαλοπετάσµατα,
πολυκαρβονικά φύλλα καθώς και πόρτες ΙΝΤΕRΝΟ.
Το πρωτοποριακό design και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της ALUMIL σε
συνδυασµό µε την δυναµικά αναπτυσσόµενη Αφρικανική αγορά δηµιουργούν
προϋποθέσεις για περαιτέρω διείσδυση και αύξηση µεριδίων της ALUMIL στην
αγορά της Αφρικανικής Ηπείρου.

ALUMIL
∫∞£π∂ƒø¡∂π ∆∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆∏™ ∫∞π ™∆∏
°∫∞¡∞ ª∂ ∆√ ¶ƒø∆√ ∆∏™ ∂ƒ°√,
∆√ EMERALD HOUSE

Η ALUMIL ολοκλήρωσε το πρώτο της έργο στην Γκάνα, το EMERALD HOUSE το
οποίο κατασκευάστηκε κυρίως µε συστήµατα υαλοπετάσµατος. Το σύστηµα
M3 επιλέχθηκε από την οµάδα µηχανικών της ALUMIL, µετά από βαθιά µελέτη
όλων των διαθέσιµων σχεδίων του έργου. Στόχος ήταν να χρησιµοποιηθεί ένα
σύστηµα εύκολο τόσο στην κατασκευή του όσο και στην εγκατάσταση του
καθώς η πρόσοψη του έργου αποτελείται από πολλά κυκλικά ανοίγµατα.
Επιπλέον, το σύστηµα θα έπρεπε να ήταν σε θέση να εγκατασταθεί σε
καµπύλες τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Γι’αυτό το λόγο επιλέχθηκε το
σύστηµα M3, το οποίο µπορεί να εγκατασταθεί και να αποδώσει πολύ καλά σε
διάφορες τυπολογίες.
Το έργο ολοκληρώθηκε έγκαιρα και αποτελεσµατικά χρησιµοποιώντας
επιπρόσθετα και αρχιτεκτονικά συστήµατα αλουµινίου ALUMIL Μ9000 &
Μ9400 και πόρτες πυρασφαλείας υψηλών προδιαγραφών της ALUMIL.
Η διεκπεραίωση του συγκεκριµένου έργου σφραγίζει άλλη µία φορά την
ανωτερότητα και την παγκόσµια αναγνωσιµότητα των διεθνών συστηµάτων
της ALUMIL, καθώς και την υψηλή τεχνογνωσία της εταιρίας.
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Η SMA Solar Technology AG εφοδίασε µε µετατροπείς Sunny Tripower και την
έξυπνη µονάδα ελέγχου SMA Fuel Save Controller, ακόµα ένα υβριδικό
σύστηµα µε φωτοβολταϊκά και γεννήτριες ντίζελ, σε κλωστήριο βάµβακος στο
Palladam, στο ινδικό κρατίδιο Tamil Nadu. Χάρη στο SMA Fuel Save Solution,
ο ιδιοκτήτης του κλωστηρίου µπορεί από τον Ιούνιο να αντιµετωπίσει τις
καθηµερινές απώλειες του δηµόσιου ηλεκτρικού δικτύου και να συνεχίσει την
παραγωγική του δραστηριότητα βασιζόµενος στην ηλιακή ενέργεια. Έτσι,
µειώνει το κόστος καυσίµων για τη λειτουργία της γεννήτριας diesel και
µειώνει αισθητά τις εκποµπές CO2.
Αξιόπιστος ενεργειακός εφοδιασµός παρά τις καθηµερινές απώλειες
ρεύµατος
Οι πολύωρες απώλειες ρεύµατος αποτελούν καθηµερινό φαινόµενο στο
Palladam της Ινδίας. Ο ιδιοκτήτης του κλωστηρίου βάµβακος Alpine Knits
µέχρι σήµερα, σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιµοποιούσε µία γεννήτρια diesel
µε απόδοση 1,25 MVA για την τροφοδοσία ρεύµατος. Η µόνιµη όµως,
κατανάλωση καυσίµων είχε ως αποτέλεσµα αυξηµένα έξοδα παραγωγής.
Προκειµένου να µειώσει αισθητά το ενεργειακό κόστος, ο ιδιοκτήτης του
κλωστηρίου αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα στη
στέγη του εργοστασίου. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος 1 MW παράγει
από τον Ιούνιο «οικονοµικό» ρεύµα. Το σχεδιασµό, την εγκατάσταση και τη
θέση σε λειτουργία ανέλαβε η εταιρεία Chemtrols Solar Pvt Ltd από το
Μουµπάι.
«Το µειωµένο κόστος, η λειτουργική ετοιµότητα, η µέγιστη αξιοπιστία καθώς
και η διαθεσιµότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο για επιχειρήσεις µε µεγάλη
κατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό σχεδιάσαµε τη λύση SMA Fuel Save
Solution για βιοµηχανικές εφαρµογές», δηλώνει ο Chief Technology Officer
της SMA, Roland Grebe. Με το SMA Fuel Save Solution η γεννήτρια diesel και
η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνδυάζονται σε ένα υβριδικό σύστηµα, το
οποίο συνεχίζει να καλύπτει αξιόπιστα όλες τις ενεργειακές ανάγκες του
κλωστηρίου βάµβακος σε περίπτωση απώλειας ρεύµατος. Η φωτοβολταϊκή
εγκατάσταση µε 44 µετατροπείς Sunny Tripower 20000TLEE συµβάλλει σε
αυτό έως και κατά 60%. Το SMA Fuel Save Controller αναλαµβάνει τον έξυπνο
έλεγχο της φωτοβολταϊκής τροφοδοσίας σε συνάρτηση µε τα προφίλ φορτίου
και την απόδοση της γεννήτριας diesel. Αυτό επιτρέπει ανά πάσα στιγµή µία
ασφαλή τροφοδοσία ρεύµατος µε χαµηλά έξοδα καυσίµων και µειωµένες
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Η πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ενέργεια
τροφοδοτείται προς το δηµόσιο δίκτυο.
«Για βιοµηχανικές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από συχνές απώλειες
δικτύου και εξαρτώνται από γεννήτριες diesel, ένα υβριδικό σύστηµα µε
φωτοβολταϊκά και γεννήτριες ντίζελ αποτελεί την ιδανική λύση. Έτσι,
αυξάνονται τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας σηµαντικά και µειώνεται ο
χρόνος απόσβεσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης», δηλώνει ο Dhananjay
Nandedkar, Assistant to the Vice President Solar Projects στην Chemtrols
Solar.
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Ηλιακή ενέργεια ως εναλλακτική προς το diesel
Για την SMA η εγκατάσταση στο Palladam αποτελεί το δεύτερο υβριδικό
σύστηµα µε SMA Fuel Save Solution. Το ∆εκέµβριο του 2012 τέθηκε σε
λειτουργία στο Thabazimbi της Νοτίου Αφρικής το πρώτο υβριδικό σύστηµα
κατηγορίας Megawatt σε ένα ορυχείο χρωµίτη.
«Ενώ στο Thabazimbi χρησιµοποιήσαµε τη φωτοβολταϊκή ενέργεια
συµπληρωµατικά προς την πλήρη τροφοδότηση µε diesel, στην εγκατάσταση
στο Palladam πρόκειται για το πρώτο υβριδικό σύστηµα, όπου η µονάδα
diesel χρησιµοποιείται ως εφεδρικό τροφοδοτικό ισχύος», δηλώνει ο Roland
Grebe. «Έτσι, αποδεικνύουµε τη βαθιά γνώση µας στον τοµέα του υβριδισµού
τόσο συστηµάτων diesel πλήρους τροφοδοσίας όσο και του εφεδρικού
τροφοδοτικού ισχύος diesel σε περιοχές µε ασταθές δηµόσιο δίκτυο.»
Η Ινδία, διαθέτει αυξηµένο δυναµικό ανάπτυξης στον τοµέα των υβριδικών
συστηµάτων αφού γεννήτριες ντίζελ µε συνολική ισχύ µεγαλύτερη από 20
Gigawatt τροφοδοτούν βιοµηχανίες επεξεργασίας πρώτων υλών και
αγροτικών προϊόντων καθώς και κλωστοϋφαντουργίες. Επιπλέον, µε µέση
ετήσια ηλιακή ακτινοβολία 1500 kWh ανά kWp και έως 300 ηµέρες
ηλιοφάνεια το χρόνο, η Ινδία διαθέτει τις καλύτερες προϋποθέσεις
παραγωγής ηλιακής ενέργειας. «Σχεδιάζουµε ήδη επιπρόσθετες
εγκαταστάσεις σε συνεργασία µε την εταιρεία Chemtrols Solar», δηλώνει ο
Grebe. «Σε περιοχές µε υψηλή ηλιοφάνεια η SMA Fuel Save Solution αποτελεί
µια οικονοµικά βιώσιµη και οικολογική εναλλακτική προς τις αυξανόµενες
τιµές diesel και τις µεγάλες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.»

Σχετικά µε την SMA
Ο Όµιλος SMA σηµείωσε κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ το 2012 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. Ο Όµιλος επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 5.000
εργαζόµενους, παγκοσµίως. Το ευρύ φάσµα προϊόντων της SMA περιλαµβάνει τον
κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου και για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις κάθε ισχύος. Το φάσµα προϊόντων περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις διασυνδεδεµένες στο δηµόσιο δίκτυο, όσο και για
αυτόνοµα δίκτυα. Κατά συνέπεια, η SMA είναι σε θέση να προσφέρει τεχνικώς την
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
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Μια ακόµα παραγγελία από το Ολλανδικό Υπουργείο Άµυνας έρχεται να
επιβεβαιώσει την επικράτηση της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ στους
διαγωνισµούς µπαταριών υποβρυχίων στην παγκόσµια αγορά
H ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ καταγράφει συνεχείς νίκες σε διεθνείς
διαγωνισµούς µπαταριών υποβρυχίων, έχοντας ποσοστό επιτυχίας που
ξεπερνά το 70%. Συγκεκριµένα, η SUNLIGHT, έχει ήδη προµηθεύσει µε
µπαταρίες υποβρυχίου χώρες όπως Ιταλία, Γερµανία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ελλάδα, Ολλανδία, Περού, Ουκρανία, Αίγυπτος, Πακιστάν, Νότια Αφρική και
Κορέα.
Την προηγούµενη εβδοµάδα υπέγραψε νέο συµβόλαιο µε το Ολλανδικό
Υπουργείο Άµυνας, για την προµήθεια µπαταρίας υποβρυχίου τύπου Walrus.
Πρόκειται για το δεύτερο διαγωνισµό που κερδίζει η εταιρεία για το
Ολλανδικό Υπουργείο Άµυνας, ενώ αναδείχθηκε νικήτρια έχοντας αντιπάλους
τις δυο µεγαλύτερες Αµερικάνικες εταιρείες στον κλάδο των συστηµάτων
αποθήκευσης ενέργειας.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει έµπρακτα την εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών
στη SUNLIGHT. Με επίκεντρο το υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στο Νέο Όλβιο
Ξάνθης, το οποίο λειτουργεί µε τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και
προδιαγραφές, η εταιρεία έχει ηγετική θέση στην αγορά µπαταριών
υποβρυχίων ανταγωνιζόµενη εταιρίες κολοσσούς στον κλάδο.
Με τεχνολογία αιχµής και έχοντας αναπτύξει 25 διαφορετικούς τύπους
στοιχείων (cells), η SUNLIGHT,έχει ήδη παραδώσει περισσότερες από 50
συστοιχίες συσσωρευτών υποβρυχίων σε ναυτικούς στόλους διαφόρων
χωρών, ξεπερνώντας συνολικά τα 20.000 στοιχεία µπαταρίας.
Για περισσότερες πληροφορίες
Γαρδίκη Έλλη,
Τροκούδη Ανθή
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H εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, συµφερόντων Π. Γερµανού, διανύει
δυναµικάτην τρίτη της δεκαετία στην ελληνική και διεθνή αγορά
σχεδιάζοντας, παράγοντας και διανέµοντας συστήµατα αποθήκευσης και
διάθεσης ενέργειας. Η SUNLIGHT συγκαταλέγεται σήµερα µεταξύ των
κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστηµάτων ενέργειας στον κόσµο,
προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις σε τοµείς µε ιδιαίτερα υψηλές
απαιτήσεις όπως Βιοµηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές,
Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδοµής και Άµυνα.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2013
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3DS ENERGY AE
™¶π∆π∞ Ã∞ª∏§∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏™
∫∞∆∞¡∞§ø™∏™

Λέξεις και φράσεις όπως εξοικονόµηση ενέργειας, εναλλακτικές πηγές
ενέργειας σπίτια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης ηχούν περισσότερο από
κάθε άλλη εποχή και είναι σίγουρο πως αποτελούν τη νέα µορφή επένδυσης.
Τι πρέπει να προσέξουµε σύµφωνα µε τις αρχές της Βιοκλιµατικής
Αρχιτεκτονικής εάν θέλουµε να χτίσουµε ένα σπίτι χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης?
• Το κλίµα της περιοχής, την τοποθεσία του οικοπέδου και τη µορφολογία
του εδάφους.
• Τα ανοίγµατα του σπιτιού στο ηλιακό φως πρέπει να βρίσκονται ΝΑ
• Στο βόρειο µέρους του σπιτιού δεν πρέπει να υπάρχει άνοιγµα ώστε ο
τοίχος να χρησιµεύει ως συλλέκτης ενέργειας
• Τα παράθυρα θα πρέπει να είναι στενόµακρα και να ξεκινούν από την
οροφή ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ανακύκλωση του αέρα.
• Οι πόρτες που οδηγούν στη βεράντα πρέπει να είναι ψηλές, πλατιές και
καλυπτόµενες µε ένα καλοσχεδιασµένο σκέπαστρο.
• Το γυαλί στα παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες θα πρέπει να είναι διπλό
για µεγαλύτερη θερµοµόνωση.
Τι υλικά πρέπει να χρησιµοποιήσω στην κατασκευή του σπιτιού µου για να
καταναλώνω όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια?
• Τούβλα µε µεγαλύτερη πυκνότητα που εξασφαλίζουν µεγαλύτερη
θερµοµόνωση και ηχοµόνωση.
• Κεραµικές πλάκες για τα πατώµατα που απορροφούν µεγαλύτερα ποσά
θερµότητας και έτσι διατηρείται ο εσωτερικός χώρος ζεστός χωρίς χρήση
κεντρικής θέρµανσης.
• Χρήση πολυστερίνης(απαραίτητη για τη σωστή µόνωση ταρατσών , τοίχων
και πατωµάτων)
• Βαφές(π.χ. χρησιµοποιούµε ανοιχτά χρώµατα εκεί που η ακτινοβολία
είναι έντονη ώστε να µην απορροφάται µεγάλη ποσότητα ενέργειας.)
Ποιες τεχνικές εξοικονόµησης και αξιοποίησης ενέργειας εφαρµόζω σε ένα
σπίτι χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης?
• Χρήση ηλιακών συστηµάτων θέρµανσης
• Χρήση ηλιακού τοίχου
• Χρήση φωτοβολταικών στοιχείων (βοηθούν στη συλλογή ηλιακής ενέργειας
και στη µετατροπή της σε ηλεκτρική)
• Χρήση της γεωθερµικής ενέργειας( εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες
του σπιτιού)

Για περισσότερες πληροφορίες
Φανούλας Γρηγόρης
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EUROCHARITY
¢π√ƒ°∞¡ø¡∂π ∆√ SUSTAINABILITY
FORUM 2013

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η EuroCharity διοργανώνει το Sustainability Forum,
ένα µοναδικό event για την αειφορία. Το Sustainability Forum 2013-A training,
networking and professional development event, θα πραγµατοποιηθεί στις 4
Οκτωβρίου 2013, στις εγκαταστάσεις του ALBA Graduate Business School at
The American College of Greece.
Πρόκειται για ένα πολυθεµατικό εκπαιδευτικό Forum στο οποίο οι
συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να έρθουν σε επαφή
µε διεθνούς φήµης οµιλητές και ειδικούς σε θέµατα αειφορίας. Το Forum θα
αποτελείται και φέτος από εξειδικευµένα εργαστήρια (workshops) που
αποσκοπούν στη στοχευµένη κατάρτιση των συµµετεχόντων αλλά και στη
δικτύωσή τους µε στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και
εκπροσώπων διεθνών οργανισµών.
Τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν στα παρακάτω θέµατα: νέο υπό
διαµόρφωση πλαίσιο GRI-G4, διασφάλιση απολογισµών, βασικές αρχές της
ΕΚΕ και της αειφορίας, το νοµικό πλαίσιο γύρω από την αειφορία,
πιστοποιήσεις, οι προκλήσεις στην αγορά άνθρακα, ηγεσία, επιχειρήσεις και
εκπαιδευτικοί οργανισµοί, supply chain κ.ά.
Οι εκπαιδευτές µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν:
∆ρ. Bruce Piasecki, President & Founder, AHC Group Inc.
Laura Espinach, Reporting Framework Coordinator, Global Reporting Initiative.
Sharon Jackson, Founder & Director, ESA.
Joris-Johann Lenssen, Programmes Director, The Academy of Business in
Society (ABIS).
Το Sustainability Forum 2013 απευθύνεται σε όλους τους επαγγελµατίες που
ασχολούνται µε την αειφορία, όπως sustainability/CSR managers, HR
managers, marketing managers, ειδικούς επικοινωνίας και δηµοσίων
σχέσεων, περιβαλλοντολόγους, µηχανικούς περιβάλλοντος, environmental
risk managers, quality assurance specialists, µηχανικούς ΙΤ, νοµικούς,
επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά.
Χρήσιµες πληροφορίες
Λόγω περιορισµένου αριθµού συµµετεχόντων ανά workshop, τηρείται σειρά
προτεραιότητας.
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το κόστος συµµετοχής µπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆.
Silver Sponsor: Alpha Bank
Υποστηρικτές: ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε., Συµβούλιο για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη ΣΕΒ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνική ένωση Τραπεζών
Carbon Neutral Partner: Green Evolution.
Web Partner: Think +.
Χορηγός Εικαστικής Επιµέλειας: Greenmind Advertising.
Χορηγός Εκτύπωσης: PressiousArvanitidis.
Χορηγοί Επικοινωνίας: Kathimerini English Edition, Κέρδος, Direction
Εκδοτικός Οργανισµός, CSR Review, csrnews.gr, Marketing Week, Daily Fax,
Plant Management, HR Professional, www.greekinnovation.eu, CSRwire.com
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ALUMIL
™Àªª∂∆∂πÃ∂ ™∆∏ ª∂°∞§À∆∂ƒ∏ ¢π∂£¡∏
∂∫£∂™∏ º/µ, «INTERSOLAR 2013»

Η ALUMIL SOLAR συµµετείχε στη µεγαλύτερη διεθνή έκθεση “Intersolar
Europe 2013”, που πραγµατοποιήθηκε στο Μόναχο από 19 έως 21 Ιουνίου
2013, όπου παρουσίασε το πλήρες φάσµα στηριγµάτων της εταιρείας.
Εξειδικευµένοι µηχανικοί παρείχαν τεχνική υποστήριξη σε τοπικές
κατασκευαστικές εταιρίες καθώς και σε επενδυτές φωτοβολταϊκών.
Η ALUMIL SOLAR, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εγκαταστατών για
ελαχιστοποίηση του χρόνου εγκατάστασης σε µεγάλες φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις, έχει δηµιουργήσει µεταξύ άλλων πρωτοποριακά συστήµατα
µονοπάσσαλου στηρίγµατος, προσφέροντας µια ολοκληρωµένη και πρακτική
λύση για την έδραση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στα ακόλουθα
συστήµατα της ALUMIL SOLAR:
Στο µονοπάσσαλο στήριγµα Helios 2100-182, που είναι το Best Seller της Ν.Α.
Ευρώπης
Στο καινοτόµο µονοπάσσαλο στήριγµα Helios 2100-190 µε περιστρεφόµενη
άρθρωση για επικλινή εδάφη.
Στο καινοτόµο υβριδικό tracker αλουµινίου Helios 2500 µε ελαφριά
κατασκευή βασισµένη σε µια υβριδική πολυαξονική µετατόπιση συνδετικών
στοιχείων που µε οικονοµικό τρόπο ανεβάζει την απόδοση κατά 30%.
Στο νέο στήριγµα Helios 2600 για Thin-Film PV πάνελ µε πιστοποιηµένο
σφιγκτήρα από την SHARP.
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ADVARTIA
™Àªºø¡π∞ °π∞ 20MW ™∆∏¡ ∞ª∂ƒπ∫∏

Η ADVARTIA, µέσω της συνδεδεµένης εταιρείας ALECTRIS, σύναψε συµφωνία
για νέο Φ/Β σταθµό συνολικής ονοµαστικής ισχύος 20 MWDC στην πολιτεία
της Georgia στις Η.Π.Α., η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013
και θα συνδεθεί την 1η Νοεµβρίου του ίδιου έτους.
Η ALECTRIS έχει αναλάβει τη µελέτη και διαχείριση του έργου, καθώς και την
πλήρη επίβλεψη των εργασιών κατασκευής από τοπικούς υπεργολάβους.
Παράλληλα, η εταιρεία θα υλοποιήσει το σχεδιασµό του συστήµατος
παρακολούθησης που πρόκειται να εγκατασταθεί, προκειµένου το πάρκο να
µπορεί να συνδεθεί στο σύστηµα διαχείρισης ACTIS, παρέχοντας
αποµακρυσµένη και συνεχή πρόσβαση µέσω διαδικτύου.
Η ALECTRIS έχει υπογράψει σύµβαση Λειτουργίας και Συντήρησης (Οperations
& Maintenance, O&M) για το εν λόγω έργο υπό την έγκριση της Bank of
America, µίας από τις µεγαλύτερες τράπεζες και τις πιο ενεργές στο χώρο των
Φ/Β. Στο φάσµα υπηρεσιών που παρέχονται, η έµφαση δίνεται κυρίως στη
σωστή παρακολούθηση του έργου, είτε µέσω των χιλιάδων δεδοµένων από
µετρήσεις στο πάρκο, είτε µέσω πληροφοριών που συλλέγονται από κάθε
µορφή προληπτικής ή διορθωτικής ενέργειας από µηχανικούς της εταιρείας.
Το ACTIS επιτρέπει την αναλυτική καταγραφή όλων των περιστατικών και
αιτιών/επιπτώσεών τους, συνεισφέροντας στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν
σφαλµάτων και στην άµεση διορθωτική επέµβαση. Η στατιστική ανάλυση των
παραπάνω πληροφοριών, χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν
ειδικά για αυτόν το σκοπό από την εταιρεία, οδηγούν βραχυπρόθεσµα στη
συνεχή βελτιστοποίηση (continuous improvement) της λειτουργίας του
πάρκου, ελαχιστοποιώντας απώλειες και µεγιστοποιώντας τη διαθεσιµότητα
του.
Με µεγάλα έργα σε Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Η.Π.Α., πρωταρχικός σκοπός
της ADVARTIA είναι η ολοκληρωµένη παρακολούθηση και διαχείριση
πολλαπλών και γεωγραφικά κατανεµηµένων Φ/Β σταθµών. Στηριζόµενη στη
µακρόχρονη εµπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και ποιότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών της, η ADVARTIA εγγυάται τη βελτιστοποίηση της διαθεσιµότητας
(availability) και του βαθµού απόδοσης (performance ratio) σε υφιστάµενες
Φ/Β εγκαταστάσεις, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των επενδυτών µέσω
εξειδικευµένων Ο&Μ προγραµµάτων.
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ALUMIL
™À™∆∏ª∞∆∞ ∆∏™ Ãƒ∏™πª√¶√π∏£∏∫∞¡
™∆√¡ TID TOWER

Τα συστήµατα της ALUMIL χρησιµοποιήθηκαν και στο TID Tower, το ψηλότερο
κτίριο στα Τίρανα (Αλβανία)
Ο συγκεκριµένος πύργος αποτελεί µέρος του νέου φιλόδοξου στρατηγικού
σχεδιασµού της πόλης των Τιράνων, η οποία συγκεντρώνει περίπου δέκα
εντυπωσιακούς πύργους. Ο πύργος TID εξυπηρετεί κυρίως ανάγκες οικιακής
στέγασης. Στη βάση του κτιρίου βρίσκονται εγκαταστάσεις γραφείων,
καταστηµάτων και εστιατορίων, ενώ στην κορυφή του κτιρίου στεγάζεται ένα
πανοραµικό εστιατόριο.
Η κύριες θέες προς το κτίριο από τις λεωφόρους που εισέρχονται στο κέντρο
είναι διαγώνιες και εµφανίζουν τον πύργο κάτω από την πιο µεγαλοπρεπή
όψη του. Η πρόσοψη έχει κλίση (κλίνει) κατά 6 m προς τα µέσα από τις γωνίες
στη κορυφή, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί ένα απαλό πρόβολο. Κοιτώντας
από τη λεωφόρο Kavajes, το µεγάλο σχήµα του πύργου συµπληρώνει
αρµονικά το αστικό συγκρότηµα που αποτελείται από το τζαµί, τον πύργο του
ρολογιού και το παλάτι του πολιτισµού.
Τα διαµερίσµατα συνυπάρχουν γύρω από έναν λειτουργικό πυρήνα. Χάρη στο
παιχνίδι που γίνεται µε την επένδυση της πρόσοψης, κάθε δωµάτιο διαθέτει
φιλτραρισµένες θέες και σκιά (προπαντός). Ανάλογα µε το σηµείο όπου
κάποιος στέκεται, κάθεται ή έγκειται στο διαµέρισµα, οι θέες εστιάζουν στο
τοπίο της πόλης ή στον ουρανό.
Η ALUMIL ανέπτυξε ένα σύστηµα ειδικά για το συγκεκριµένο κτίριο, το οποίο
έχει εγκατασταθεί στην εσωτερική όψη του κτιρίου, λόγω του σχεδιασµού του
κτιρίου και ταυτόχρονα φιλοξενεί πολύ µεγάλα παράθυρα, τόσο σταθερά όσο
και παράλληλα προβαλλόµενα. Το σύστηµα που αναπτύχθηκε είναι ένα
structural παράθυρο τύπου υαλοπετάσµατος, µε έναν οδηγό τοποθετηµένο
στο δάπεδο για ευθυγράµµιση. Επίσης, έχει εγκατασταθεί σε γωνίες, οι
οποίες είναι διαφορετικές από όροφο σε όροφο.
Η Alumil, χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει αναφορικά µε το
σχεδιασµό προηγµένων συστηµάτων αλουµινίου, ανταποκρίνεται πάντα µε
επιτυχία στα πιο δύσκολα έργα.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
DIMOU DESIGN - KACO NEW ENERGY - KEBE - ΑLUMIL - Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ - OSOLARMIO
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BOSCH - AVANT GARDE ENERGY - AICO A.E. - GILDEMEISTER energy solutions
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
DIMOU DESIGN

Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης Decored

DIMOU DESIGN

Η εταιρεία DIMOU DESIGN ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1992 από τον
Σωτήρη και Πέτρο ∆ήµου και δραστηριοποιείται στην επεξεργασία µετάλλων
και γυαλιού. Συνδυάζοντας υλικά όπως αλουµίνιο γυαλί, πλαστικό δέρµα κ.α.
δηµιουργεί πρωτότυπα και καινοτόµα προϊόντα Ελληνικής κατασκευής,
ιδανικής λειτουργικότητας και σύγχρονου design. Σήµερα ακολουθώντας τις
απαιτήσεις της αγοράς για συσκευές εναλλακτικής και οικονοµικής
θέρµανσης και επενδύοντας σε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας,
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει µια νέα σειρά προϊόντων
συστηµάτων υπέρυθρης θέρµανσης.
Τα νέα συστήµατα υπέρυθρης θέρµανσης –panels-µε την ονοµασία DECORED
ήρθαν να καλύψουν το κενό που υπάρχει στην αγορά της οικονοµικής
ατοµικής θέρµανσης, φέρνοντας σε συνδυασµό την υψηλής ποιότητας νέα
τεχνολογία και το σύγχρονο design.
Τι είναι όµως η υπέρυθρη θέρµανση;
Η υπέρυθρη θέρµανση είναι ένας νέος, οικονοµικός και οικολογικός τρόπος
θέρµανσης, ο οποίος λειτουργεί ακριβώς όπως και οι ακτίνες του ήλιου. Έχει
την ιδιότητα να θερµαίνει απευθείας τα σώµατα και τα αντικείµενα χωρίς να
ζεσταίνει τον αέρα γύρω από αυτά.
Η υπέρυθρη θέρµανση βασίζεται στην εκποµπή υπέρυθρων ακτινών. Οι
υπέρυθρες ακτίνες είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα κάτω από την περιοχή της
ερυθρής περιοχής του ορατού φωτός και δεν έχουν καµία σχέση µε την
βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία ευθύνεται για τα εγκαύµατα και τις
κακώσεις του δέρµατος.
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Πλεονεκτήµατα από τη χρήση συστηµάτων υπέρυθρης θέρµανσης
• Εξοικονοµούν ενέργεια έως και 80% συγκριτικά µε άλλα µέσα θέρµανσης
• Έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του ανθρώπου (κυκλοφορία
αίµατος, ρευµατισµοί, αρθρίτιδες, µυϊκοί πόνοι, καθαρός αέρας στο χώρο
κ.α.)
• Αποµακρύνουν την υγρασία και τη µούχλα από τους τοίχους
• Τοποθετούνται, καθαρίζονται και µεταφέρονται πολύ εύκολα
• Εξοικονοµούν χώρο
• Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής
• Είναι ασφαλή για τα παιδιά (αποφυγή εγκαυµάτων)
• Έχουν υπέροχη αισθητική
• ∆εν χρήζουν συντήρησης
Γιατί να επιλέξω πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης DECORED
Τα υπέρυθρα θερµαντικά πάνελ DECORED σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
στην Ελλάδα από την εταιρεία DIMOU DESIGN, αποκλειστικά µε ελληνικές και
ευρωπαϊκές πρώτες ύλες. Παράγονται σε ισχύ 450W, 650W, 900W και µε
διαστάσεις θερµαντικών στοιχείων 60χ60εκ, 90χ60εκ και 110χ60εκ.
Η εσωτερική τους µόνωση είναι από υαλοβάµβακα ή βερµικουλίτη και δεν
χρησιµοποιούνται προϊόντα άνθρακα κατά την κατασκευή τους. Το υλικό της
πρόσοψης των πάνελ είναι από γυαλί ασφαλείας, το οποίο σαν υλικό έχει
µεγάλη θερµική απόδοση και θερµοσυσσώρευση. Τα περιγράµµατα των πάνελ
είναι από πλαίσιο αλουµινίου µε πλάτος προφίλ 1mm, 9mm, 19mm, 45mm και
55mm, και σε χρώµατα όπως ασηµί, inox, bronze, λευκό, µαύρο, αποµίµηση
ξύλου ή οποιοδήποτε άλλο RAL επιθυµεί ο πελάτης.
Η εταιρεία µε µια καινοτόµα εφαρµογή κορυφαίας ψηφιακής εκτύπωσης που
διαθέτει, µπορεί να µετατρέψει σε µοναδικό έργο τέχνης κάθε θερµαντικό
σώµα και να το ενσωµατώσει στο περιβάλλον που τοποθετείται
διαµορφώνοντας ανάλογη ατµόσφαιρα.
Η χρήση συστηµάτων θέρµανσης DECORED εξασφαλίζει οικονοµία, υγεία,
λειτουργικότητα-εξοικονόµηση χώρου, κορυφαία θερµική απόδοση, ευκολία
καθαρισµού, µηδενικό κόστος συντήρησης, ευκολία στην τοποθέτηση τους.
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας συνοδεύονται από πιστοποίηση CE & ROHS και
δοκιµάζονται ένα προς ένα πριν από την αποδέσµευσή τους, στα εργαστήρια
µετρήσεων της εταιρείας, για την καλή λειτουργία τους και τις ηλεκτρικές
τους ιδιότητες σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Από πιστοποίηση συνοδεύονται και τα µελάνια που χρησιµοποιεί η εταιρεία
στις ψηφιακές εκτυπώσεις, διασφαλίζοντας την καθαρότητα του αέρα και
καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση σε παιδικά δωµάτια και σχολεία.
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KACO NEW ENERGY

Kάθε ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκής µονάδας µπορεί να
συνεισφέρει στην ενεργειακή επανάσταση
KACO NEW ENERGY

H Kaco new energy GmbH παρουσιάζει τα ευέλικτα συστήµατα αποθήκευσης
και διαχείρισης ενέργειας Powador-gridsave και Powador-gridsave eco για
καινούριες και παλιές εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας.
Το Powador-gridsave είναι το ολοκληρωµένο και έτοιµο προς χρήση
σύστηµα αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργιας της KACO new energy.
Συνδυάζει µπαταρία, µονάδα ελέγχου και µετατροπέα σε ένα συµπαγές
περίβληµα. Χρησιµοποιεί µπαταρίες ιόντων λιθίου µακριάς διάρκειας µε
µεγάλο βάθος εκφόρτισης. Επιτρέπει την αποθήκευση του ηλιακού
ρεύµατος που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια της ηµέρας στο οικιακό
δίκτυο, µε τρόπο ώστε ο ιδιοκτήτης να έχει µέγιστο όφελος από την ίδια
κατανάλωση. Η χωρητικότητα της µπαταρίας είναι κυµαινόµενη: Έως
πέντε πάνελ των 1,35 kWh µπορούν να τοποθετηθούν στο περίβληµα ως
ενβυσµατωµένες µονάδες 19“. Χάρη στη σύνδεση DC, το Powadorgridsave
ενδείκνυται κατά κύριο λόγο για ενσωµάτωση σε νέες φωτοβολταϊκές
µονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες
Γεωργιάδης Γιώργος
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Το Powador-gridsave eco διαθέτει συνδεσµολογία AC και αποτελεί λύση
για την επέκταση ήδη υφιστάµενων φωτοβολταϊκών µονάδων.
Μια αποδοτική τεχνολογία ρύθµισης συνδέει το µετατροπέα της
φωτοβολταϊκής µονάδας, την µπαταρία και το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.
Αυτό το αµφίδροµο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας διασφαλίζει ότι
ολόκληρο το σύστηµα θα έχει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.
Η απόδοση των µπαταριών µολύβδου µπορούν να επιλεγούν κατά
περίπτωση, ανάλογα µε τις ανάγκες. Χάρη σε αυτήν τη σπονδυλωτή
διάταξη, το Powador-gridsave eco παρέχει µέγιστη ευελιξία. Το
σηµαντικότερο πλεονέκτηµα είναι η ικανότητά του να µεταβαίνει στη
λειτουργία τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος
από το δηµόσιο δίκτυο. Οι δραστηριότητες παρακολουθούνται µέσω ηλ.
υπολογιστή, ενώ η επέκταση της λειτουργίας είναι δυνατή µέσω
αποµακρυσµένης πρόσβασης ή µέσω USB stick.
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KEBE

Παρουσίαση νέων προϊόντων

KEBE

ΝΕΑ ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΒΕ
Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και καλύπτοντας όλες τις
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, η ΚΕΒΕ εµπλουτίζει τα προϊόντα της µε τρία νέα
κεραµίδια σε όλους τους τύπους (Ολλανδικό-Ρωµαϊκό-ΜεσογειακόΜακεδονίτικο).

ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ!
ΟΡΘΟBLOCK ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑΣ ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
• Απόλυτη κάλυψη ακόµη και των µεγαλύτερων απαιτήσεων
• Ακόµη µεγαλύτερη θερµοµόνωση
• Άριστη ηχοµόνωση
• Εξοικονόµηση ενέργειας
• Οικονοµία µέχρι και 80% για θέρµανση-ψύξη
ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ
Αποτελεί µέρος του συστήµατος δόµησης ΟΡΘΟBLOCK και χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για τη συγκόλληση των οπτόπλινθων ΟΡΘΟBLOCK.
Ο ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ αποτελεί έτοιµο προϊόν σταθερής βιοµηχανικής
παραγωγής και ελεγχόµενης ποιότητας.
Εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση καθώς και υψηλές µηχανικές αντοχές.
Ο ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ έχει εύκολη, γρήγορη και καθαρή εφαρµογή.
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ΑLUMIL

Νέο κορυφαίο σύστηµα ανοιγόµενων κουφωµάτων για
παθητικά κτίρια.
ALUMIL

ALUMIL SUPREME S95

Νέο κορυφαίο σύστηµα ανοιγόµενων κουφωµάτων για παθητικά κτίρια.
Το Supreme S95 σχεδιάστηκε ειδικά για να ανταποκριθεί στις υψηλές
προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων. Ανήκει στη νέα γενιά αναβαθµισµένων
συστηµάτων της ALUMIL και απαντάει στις ανάγκες υψηλής ενεργειακής
απόδοσης των παθητικών κτιρίων συνδυάζοντας αισθητική χάρη µε minimal
σχεδιασµό και εξαιρετική θερµοµόνωση µε συντελεστή θερµοπερατότητας
Uw= 0,79 W/m2K *.
To Supreme S95 προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:
• Κορυφαία ενεργειακή απόδοση (Uw= 0,79 W/m2K)* χάρη στη χρήση
υαλοενισχυµένου πολυαµιδίου 54mm, την προσθήκης ειδικών µονωτικών
ράβδων Cooltherm (φαινολική ρητίνη) και ελαστικών από αφρώδες EPDM
διπλής διέλασης.
• Εκτός συναγωνισµού µέγιστες διαστάσεις φύλλου ανοιγόµενου
κουφώµατος 1,60m Χ 2,70m, µε χρήση ειδικών κρυφών µεντεσέδων για
βάρος έως 300 Kg
• Εξαιρετικές επιδόσεις σε υδατοστεγάνωση και ανεµοπερατότητα
• Ιδιαίτερα στιβαρό σύστηµα µε πλάτος κάσας 95mm και πλάτος φύλλου
104mm
• Minimal σχεδιασµός µε ίσια
γραµµή και ύψος εµφανούς
πλαισίου
αλουµινίου κούφωµατος: 106 mm
• Πλάτος υάλωσης: τριπλή από 40
έως 60mm *
για δίφυλλη
µπαλκονόπορτα
διαστάσεων 1,60m x 2,45m µε
τριπλή υάλωση (Ug=0,5 W/m2K)
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Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ

Νέα µεγαλύτερα πάχη διαθέσιµα στις θερµοµονωτικές
πλάκες
Η Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ολοκλήρωσε νέα επένδυση στην παραγωγική της
διαδικασία η οποία της επιτρέπει να παράγει µεγαλύτερα πάχη από το
παρελθόν στις θερµοµονωτικές πλάκες της που παράγονται από καλούπια
όπως τα Neopor Plus+ THP EPS 100 & EPS 200, Peripor THP EPS 250, τα οποία
είναι κατάλληλα για εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων και τα Ιsoplak TX & BT
EPS 120, Peripor BT-AM EPS 200, Neoplak TX EPS 100 & BT EPS 150 & AM EPS
200 που διατίθενται για τις υπόλοιπες θερµοµονωτικές εφαρµογές, όπως
θερµοµόνωση διπλής τοιχοποιίας, στοιχείων από σκυρόδεµα, στέγης,
συµβατικού δώµατος, δαπέδων, θεµελίων, περιµετρικών τοιχίων και
αντεστραµµένου δώµατος (µόνο τα ΕPS 200).
Να υπενθυµίσουµε ότι τα κοφτά θερµοµονωτικά προϊόντα της εταιρείας µας
παράγονται σε ότι πάχος ζητηθεί, για παράδειγµα ακόµη και 300mm, µε το
οποίο πάχος είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι
τοποθετήθηκε για 1η φορά στην Ελλάδα σε µια κατοικία στη Θεσσαλονίκη,
στην αρχή του καλοκαιριού εφέτος, µε σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
µε γραφιτούχο αυτοσβενύµενο ∆ιογκωµένο Πολυστυρένιο Neopor EPS µε
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λd = 0,031W/mK.
Στα Neopor Plus+ THP EPS 100 & EPS 200 (λd = 0,030W/mK), Peripor THP EPS
250 (λd = 0,033W/mK) η δυνατότητα παραγωγής µας ήταν µόνο για 50mm
πάχος σήµερα περιλαµβάνει επίσης πάχη 60, 70, 80, 100, 120 & 140mm
υπερκαλύπτοντας της ανάγκες της αγοράς στην εξωτερική θερµοµόνωση. Να
επισηµάνουµε ότι το λ των προϊόντων µας διατηρείται σταθερό σε βάθος
χρόνου και δεν χειροτερεύει όσο αυξάνεται το πάχος. Ακόµη και στο πάχος
των 140mm το λ είναι ίδιο µε αυτό των 50mm, οπότε ο ιδιοκτήτης ή ο
ενοικιαστής του ακινήτου εκµεταλλεύεται στο 100% την βελτιωµένη
θερµοµόνωση που αναλογικά του προσφέρει το µεγαλύτερο πάχος.
Στα Ιsoplak TX & BT EPS 120, Peripor BT-AM EPS 200, Neoplak TX EPS 100 & BT
EPS 150 & AM EPS 200 η δυνατότητα παραγωγής µας ήταν µόνο για 30, 40, 50,
60 & 70mm πάχος σήµερα περιλαµβάνει επίσης πάχη 80 & 100mm
υπερκαλύπτοντας της ανάγκες
της αγοράς στις περισσότερες
εφαρµογές θερµοµόνωσης. Το
τµήµα έρευνας & ανάπτυξης
της εταιρείας µας δεν σταµατά
να εργάζεται µε απώτερο
σκοπό την εξέλιξη
βελτιωµένων καινοτόµων
προϊόντων που εξυπηρετούν
καλύτερα τις ανάγκες του
καταναλωτή, του µελετητή και
του συνεργείου εφαρµογής των
υλικών. Έως το τέλος του 2013
η εταιρεία Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ
θα διαθέτει στην αγορά νέα,
καινοτόµα θερµοµονωτικά
προϊόντα και νέες βελτιωµένες
εκδόσεις των υφισταµένων.

Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ
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OSOLARMIO

Μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας για µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα
OSOLARMIO

Power Booster Shield
+NanoSurfaceProtec
Μεγιστοποίηση της απόδοσης του ηλιακού πάνελ σας, κάνοντας το γυαλί να
απωθεί το νερό, τη σκόνη, τα φύκια, τη µούχλα και άλλους περιβαλλοντικούς
ρύπους.
Πώς;
Με την εφαρµογή του PowerBoosterShield στο φωτοβολταϊκό σας. Αυτή η
ειδικη φόρµουλα µε Nano-SurfaceProtec αποτελεί µια καθαρή και αόρατη
ασπίδα (στην πραγµατικότητα «δένει» µε την επιφάνεια του γυαλιού και το
κρατά καθαρό για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα).
Το όφελος από αυτό;
• Υψηλότερη ισχυς µέρα µε τη µέρα. Μείωση του καθαρισµού που
απαιτείται.
Τι είναι νανοτεχνολογία
Η νανοτεχνολογία αναφέρεται σε έναν τοµέα της εφαρµοσµένης επιστήµης
που εστιάζει στον έλεγχο της ύλης σε ατοµικό και µοριακό επίπεδο. Γενικά η
νανοτεχνολογία εµπλέκει την ανάπτυξη υλικών ή συσκευών σε περίπου 100
νανόµετρα. Ένα νανόµετρο (nm) είναι δισεκατοµµυριοστό ή 10-9 του µέτρου.
∆ηλαδή µια κλίµακα σύγκρισης του µεγέθους ενός νανόµετρου µε το µέτρο
είναι να το παροµοιάσουµε µε µία µπάλα ποδοσφαίρου και να το
συγκρίνουµε µε το µέγεθος της γης. Το νανοσωµατίδιο είναι πραγµατικά πολύ
µικρό. Τα νανοσωµατίδια µπορούν να βοηθήσουν να προστατεύσουµε µε τον
καλύτερο τρόπο τις επιφάνειες.
Ως επακόλουθο της χρήσης της νανοτεχνολογίας αυξάνεται η απόδοση της
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης έως και 15% σε σχέση µε τις απώλειες που
έχουµε στο πέρασµα του χρόνου που οφείλονται στις εξωτερικές επιδράσεις
του περιβάλλοντος.
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Η υδροφοβική νανοτεχνολογία προστατεύει καλύτερα επιφάνειες
Υγρασία, άµµος, βρύα, περιττώµατα πουλιών, φύκια είναι οι κύριες αιτίες της
ρύπανσης ενός ηλιακού γυαλιού. Την πρόσληψη του νερού από τη διείσδυση στη
δοµή του γυαλιού µπορεί να εξαλείψει ή να µειώσει σηµαντικά η ρύπανση των
ηλιακών συλλεκτών αυτό που ονοµάζουµε «φαινόµενο του λωτού». Βοηθά να
επιβραδύνει τις αρνητικές επιδράσεις της διαδικασίας διάβρωσης.
Νέο Nanosurfaceprotec
Τα συµβατικά προστατευτικά αποτρέπουν το νερό να εισχωρήσει στο γυαλί,
αλλά επίσης σφραγίζουν τους πόρους και παγιδεύουν το νερό σε αυτά. Είναι
πολύ λιγότερο ανθεκτικά στη ρύπανση, η οποία επιτρέπει στο νερό για άλλη
µια φορά να εισέλθει στους πόρους.
Τα προστατευτικά µε Nanosurfaceprotec αποτρέπουν την είσοδο υγρασίας
στους πόρους του ηλιακού γυαλιού από την πρώτη κιόλας εφαρµογή. Τα
υδατοαπωθητικά νανοσωµατίδια είναι κατά πολύ µικρότερα από τους πόρους
του γυαλιού. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και λόγω της χαµηλής τους
ιξώδους (ιδιότητα ενός υγρού να αντιστέκεται στη δύναµη που προκαλεί τη
ροή του), εισχωρούν βαθειά µέσα στο ηλιακό γυαλί και σχηµατίζουν ένα
ισχυρό χηµικό δεσµό µε τα εσωτερικά τοιχώµατα, το οποίο καθιστά υδρόφοβη
την επιφάνεια ώστε να µπορεί να απωθεί το νερό.
Το εξωτερικό νερό διατηρείται στην είσοδο των πόρων, ενώ οι υδρατµοί που
παράγονται από το εσωτερικό της δοµής µπορούν ακόµα να εξαφανιστούν. Η
δοµή του ηλιακού γυαλιού παραµένει «αναπνεύσιµη».
Αδιάβροχα προϊόντα
Nanosurfaceprotec δηµιουργούν
µεγαλύτερης διάρκειας προστασία και
επιβραδύνουν αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως:
• όξινη βροχή και άλλους ρύπους
• άλγη, βρύα, γύρη & περιττώµατα
των πουλιών
• διάβρωση γυαλιού.
Τα Nanosurfaceprotec σχεδιάστηκαν
για την καταπολέµηση αυτών των
προβληµάτων, και αυξάνουν τη
διάρκεια ζωής των επεξεργασµένων
επιφανειών µειώνοντας τον
απαιτούµενο καθαρισµό.
Πως αυτό δουλεύει;

ÙÂ‡¯Ô˜ 27  πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2013

35

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
OSOLARMIO

Μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα

Λύσεις για τον καθαρισµό και τη βέλτιστη προστασία των ηλιακών πάνελ.
Τα προϊόντα OsolarMio είναι το κλειδί για τη µεγιστοποίηση της ισχύος και της
απόδοσης των ηλιακών πάνελ.
Για τον καθαρισµό και την προστασία ενός βρώµικου ηλιακού πάνελ σάς
συνιστούµε να χρησιµοποιείτε 3 µοναδικά προϊόντα, το HEAVY DUTY CLEANER,
το Pre-Cleaner και το POWER BOOSTER SHIELD.
Για νέους ή σχεδόν νέους ηλιακούς συλλέκτες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το προ-καθαριστικό και το προστατευτικό φιλµ Power Booster Shield.
Heavy Duty Cleaner
Απορρυπαντικό
• Εξαλείφει τους πιο κοινούς ρύπους,
όπως περιττώµατα πουλιών, άµµο,
σκόνη, φύκια, γύρη, µούχλα και υγρασία
• Καθαρισµός γυαλιών σε βάθος
• Έχει εξαιρετικές ιδιότητες απολίπανσης,
βοηθάει στην αφαίρεση δύσκολων
λεκέδων από την επιφάνεια.
Pre-Cleaner
Προ-Απορρυπαντικό
•
Έχει εξαιρετικές ιδιότητες καθαριστικού και
αφαιρεί βαθιούς λεκέδες, ανοίγει τους
πόρους της επιφάνειας του γυαλιού για να
επιτρέψει ισχυρή πρόσφυση
•
Καθαρίζει τα ηλιακά τζάµια πολύ βαθιά,
όπου είναι απαραίτητο χρησιµοποιείται για
να ολοκληρωθεί το καθάρισµα του
συστήµατος από µολυσµένες ουσίες.
Power Booster Shield
Isolante
• Σχηµατίζει µία µη ανακλαστική, αόρατη
ασπίδα στην ατσάλινη επιφάνεια
• Το ηλιακό πάνελ απωθεί νερό, σκόνη,
άµµο, φύκια, γύρη και άλλους ρύπους
• Κρατά τα ηλιακά πάνελ καθαρά και
διαφανή για περισσότερο διάστηµα
• Αυξάνει την απόδοση και τις επιδόσεις
του ηλιακού πάνελ
• Μειώνει την ανάγκη για συχνό
καθαρισµό.
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SET BASE
(Heavy Duty
Cleaner + Power Booster Shield)
Εξοπλισµός 1

SET PLUS
(Heavy Duty Cleaner + Pre-Cleaner
+ Power Booster Shield)
Εξοπλισµός 2

Κοντάρι από ανθρακονήµατα - 8 µέτρων - < 3 κιλών περιλαµβάνει σκανδάλη και εύκαµπτο συνδετήρα

Ράβδος από αλουµίνιο µε πάνινη κεφαλή από 3,2m έως 5m

PU σωλήνας (10 µ) µε συνδέσµους και
συνδέσεις 6 χιλιοστών
Νάιλον ανθεκτικό στις
γρατσουνιές

Συµπιεστής
(κοµπρεσέρ)
230 V - 0.55 kW
8 bar -13Kg

∆οχείο υγρού
12 λίτρων

Υποστήριξη
µε ειδικό
επίπεδο
ψεκαστήρα

Τέσσερα πανιά
µικροϊνών

Ένα δοχείο
∆ύο δοχεία
νεφελοποιητές νεφελοποιητής
2 λίτρων
5 λίτρων

Η αληθινή ιστορία για την απώλεια ενέργειας
Τώρα που η αγορά ηλιακής ενέργειας έχει ωριµάσει και οι ηλιακοί συλλέκτες
έχουν εκτεθεί για πολλά χρόνια σε σκληρά στοιχεία, αποκαλύπτονται οι
δαπανηρές συνέπειες της έκθεσης στο περιβάλλον. Αυτό συµβαίνει επειδή τα
πάνελ δεν καθαρίζονται και παραµένουν βρώµικα.
Όταν υπάρχει ένα βρώµικο σηµείο στο ηλιακό γυαλί (π.χ. σκόνη, περιττώµατα
πουλιών, βρύα, γύρη, µ ύκητες, φύκια, φύλλα, κ.λπ.) ο ήλιος δεν µπορεί να
λάµψει στις ηλιακές κυψέλες κάτω από το σηµείο, οι οποίες µ ε τη σειρά τους
δεν µ πορούν να παράγουν ενέργεια.
Με την πάροδο του χρόνου, ένα ηλιακό πάνελ µπορεί εύκολα να χάσει έως και
20% της µ έγιστης ισχύος του, διότι δεν καθαρίζεται τακτικά.
Η OsolarMio έχει αναπτύξει µ ια επαναστατική ιδέα βασισµένη στη
νανοχηµεία, που βοηθά να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ηλιακοί συλλέκτες.
Περιλαµβάνει ένα καλά σχεδιασµένο φάσµα ισχυρών προϊόντων καθαρισµού,
καθώς κι ένα καινοτόµο προϊόν προστασίας που κρατά το ηλιακό γυαλί
καθαρό για µ εγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Τα προϊόντα OsolarMio είναι το κλειδί για τη µεγιστοποίηση της ισχύος και της
απόδοσης των ηλιακών πάνελ.
Αυτά τα προϊόντα είναι ιδανικά για όλους τους τύπους των ηλιακών γυαλιών
και για τον καθαρισµό και την προστασία των επικαλύψεων διαφόρων
άλλων εφαρµογών λεπτού φιλµ.
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OSOLARMIO

Μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα

Τι έχουν ανακαλύψει οι ερευνητές
«Μπορεί να συµβεί µια σηµαντική µείωση της απόδοσης της ενέργειας
(έως 10% µετά από µερικά χρόνια).
Ένα σηµαντικό µέρος αυτής της µείωσης οφείλεται στη ρύπανση που
αναπτύσσεται σταδιακά, παρά τον καθαρισµό από τη βροχή».
«Ανάλογα µε την τοποθεσία, τη γωνία κλίσης και τον τύπο, ένας περιοδικός
καθαρισµός µπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή της µείωσης της απόδοσης της
ενέργειας».
«Αυτό το σχήµα δείχνει ότι η ενεργειακή απόδοση της φωτοβολταϊκής
γεννήτριας µ ειώθηκε αργά στην αρχή, έπειτα όλο και πιο γρήγορα λόγω
της αυξανόµενης ρύπανσης στα χαµηλότερα άκρα των πλαισίων».
«Μετά τον καθαρισµό η απόδοση ενέργειας αυξήθηκε περίπου 7% το 1998
και 9% το 2002».

Για περισσότερες πληροφορίες
Κονδύλης Αναστάσιος
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Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ

Νέα προϊόντα για την ενδοδαπέδια θέρµανση

Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ

Η Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ολοκλήρωσε νέα επένδυση στην παραγωγική της
διαδικασία η οποία της επιτρέπει να παράγει µεγαλύτερη γκάµα προϊόντων
από το παρελθόν στις θερµοµονωτικές πλάκες της που χρησιµοποιούνται ως
στρωτήρες για τις σωληνώσεις του νερού στην ενδοδαπέδια θέρµανση.
Η οµάδα προϊόντων αυτή µε την εµπορική ονοµασία ISOFLOOR παραγόταν σε
2 τύπους πυκνότητας EPS 150 & 200 και επίσης µε την προσθήκη ή όχι
φράγµατος υδρατµών από φύλλο πολυστυρενίου υψηλής αντοχής στην
κρούση HIPS (έκδοση PLUS). To υφιστάµενο σχέδιο του ISOFLOOR είχε βήµα
75mm, η απόσταση από το κέντρο της µιας σωλήνας από την επόµενη, και
εξυπηρετούσε καλύτερα πάχη σωλήνα από 18 έως 20mm. Παράλληλα, το
πάχος θερµοµόνωσης της πλάκας του ISOFLOOR ήταν 25mm και άλλα 25mm
ύψος είχαν οι κόµβοι γύρω από τους οποίους πλέκεται η σωλήνα του νερού.
Το υφιστάµενο µετονοµάστηκε σε ISOFLOOR 75 – 25 όπου 75mm είναι το
βήµα από κόµβο σε κόµβο και 25mm το πάχος του επίπεδου τµήµατος της
πλάκας.
Τα νέα προϊόντα ISOFLOOR αφορούν τη δυνατότητα παραγωγής πάχους
µόνωσης 15mm και 25mm, καθώς και τη δηµιουργία νέου σχεδίου κόµβων µε
βήµα 50mm από το κέντρο της µιας σωλήνας µέχρι το κέντρο της επόµενης.
Το νέο σχέδιο το οποίο ονοµάζεται ISOFLOOR 50 – 25 & 50 – 15 ανάλογα µε το
πάχος του επίπεδου µέρους της πλάκας, εξυπηρετεί καλύτερα πάχη σωλήνα
από 16-18mm. Kαι οι 3 νέοι τύποι, 75 – 15, 50 – 25 & 50 – 15 παράγονται και
µε φράγµα υδρατµών και χωρίς και βεβαίως και στους 2 τύπους πυκνότητας
EPS 150 & 200. Oι εκδόσεις µε πάχος 15mm ενδείκνυνται για ανακαινίσεις
όπου το διαθέσιµο ύψος είναι µικρότερο από ότι συνήθως ή και για
συνδυασµό του ISOFLOOR µε πλάκες 20mm SilentFLOOR από κάτω, για την
προσθήκη και ηχοµόνωσης του κάτω ορόφου από τον κτυπογενή θόρυβο του
επάνω δαπέδου. Σηµαντικό είναι επίσης ότι το ίδιο κιβώτιο χωράει 14m2
πλάκες 50 – 15 ή 75 – 15 σε σχέση µε τα 10m2 που χωράει από τις 50 – 25 ή 75
– 25, εξοικονοµώντας κόστος µεταφοράς σε µακρινές αποστολές.
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BOSCH

Σύγχρονα συστήµατα Θέρµανσης

BOSCH

Αξιοποιώντας την τεχνολογία συµπύκνωσης
Η αλµατώδης άνοδος των τιµών των καυσίµων καθιστά επιτακτική την ανάγκη
της αποδοτικής χρήσης τους.
Η τεχνολογία συµπύκνωσης παράγει θερµότητα µε έναν ιδιαίτερα οικονοµικό
τρόπο. Κατά την καύση του φυσικού αερίου δηµιουργούνται υδρατµοί στα
καυσαέρια. Οι συµβατικοί λέβητες δεν αξιοποιούν αυτήν την θερµική
ενέργεια, η οποία διαφεύγει ανεκµετάλλευτη από την καπνοδόχο.
Στο λέβητα συµπύκνωσης αυτοί οι υδρατµοί ψύχονται, συµπυκνώνονται και
αποδεσµεύουν ένα πρόσθετο ποσοστό θερµότητας, την λεγόµενη θερµότητα
συµπύκνωσης ή λανθάνουσα θερµότητα, στο σύστηµα θέρµανσης. Το
αποτέλεσµα: περισσότερη θερµότητα µε µικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
Οι σύγχρονες µονάδες συµπύκνωσης της Bosch το αποδεικνύουν µε ένα
συνολικό βαθµό απόδοσης έως 109%.
Εξοικονόµηση Ενέργειας
Η αλµατώδης άνοδος των τιµών των καυσίµων καθιστά επιτακτική την ανάγκη
της αποδοτικής χρήσης τους. Χάρη στην προηγµένη τεχνολογία οι λέβητες
συµπύκνωσης της Bosch προσφέρουν οικονοµική και υψηλών αποδόσεων
λειτουργία, διότι εκµεταλλεύονται σχεδόν πλήρως το ενεργειακό
περιεχόµενο του χρησιµοποιούµενου καυσίµου. Η θερµική ενέργεια, η οποία
απελευθερώνεται από την καύση φυσικού αερίου σε µορφή υδρατµών,
µπορεί να ανακτηθεί σε µορφή νερού (συµπυκνώµατα) και να διοχετευθεί στο
σύστηµα θέρµανσης.
Η τεχνολογία συµπύκνωσης είναι συνώνυµη µε την σύγχρονη θέρµανση.
Μπορεί να εφαρµοστεί σε νέες κατοικίες καθώς και σε σπίτια που
ανακαινίζονται. Είτε σε µονοκατοικίες είτε σε διαµερίσµατα, µε την
τεχνολογία συµπύκνωσης της Bosch έχετε όλα τα πλεονεκτήµατα µε το µέρος
σας.

“Ρυθµίζοντας τους
αυτοµατισµούς Bosch για
βέλτιστη οικονοµία και
άνεση”
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“Οι ηλιακοί συλλέκτες υψηλής απόδοσης µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε
θερµότητα και ζεστό νερό χρήσης”

Τεχνολογία συµπύκνωσης συν ηλιακό σύστηµα, η τέλεια συνεργασία.
Η ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών και πρωτοποριακών λύσεων µε στόχο την
δηµιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας καθιστούν την Bosch πρωτοπόρο
στον τοµέα της τεχνολογίας θέρµανσης. Tα προϊόντα της Bosch συνδέονται
και συνεργάζονται µεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν την
µέγιστη ενεργειακή απόδοση και θερµοκρασιακή άνεση στον χώρο µιας
κατοικίας.
Ο συνδυασµός της τεχνολογίας συµπύκνωσης µε ένα ηλιακό σύστηµα
αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγµα. Με την δύναµη του ήλιου µπορείτε να
εξοικονοµήσετε, κατά µέσο όρο, έως και 60% της απαιτούµενης ενέργειας
για την θέρµανση του νερού χρήσης και µέχρι 30% της ενέργειας για
θέρµανση. Επιπλέον, µε τους αυτοµατισµούς νέας γενιάς της Bosch γίνεται
ακόµα πιο εύκολη η συνεργασία ενός ηλιακού συστήµατος µε ένα λέβητα
συµπύκνωσης.
Bosch- o ηγέτης στην τεχνολογία θέρµανσης
Ως ευρωπαϊκός προµηθευτής προϊόντων θέρµανσης η Bosch προσφέρει ένα
ευρύ φάσµα επιδαπέδιων και επίτοιχων λεβήτων καθώς επίσης
ταχυθερµαντήρων και ηλιακών συστηµάτων.
Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την
παροχή θερµότητας και ζεστού νερού και επιπλέον εξασφαλίζουν µέγιστη
ενεργειακή απόδοση και προστασία περιβάλλοντος. Η Bosch εφαρµόζει τις
υψηλότερες προδιαγραφές όταν πρόκειται για την ποιότητα της εργασίας και
των προϊόντων της. Η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των
πελατών µας αποτελεί για µας προτεραιότητα εδώ και 127 χρόνια.

“Επίτοιχος λέβητας αερίου
Condens 7000W στα 35kW”
Y x Π x M: 850 x 400 x 350

Νέος λέβητας συµπύκνωσης 35kW
O νέος λέβητας συµπύκνωσης της Bosch µε εναλλάκτη από αλουµίνιο-πυρίτιο
έχει απόδοση έως και 109%. Γερµανική τεχνολογία και κατασκευή µε 35kW
απόδοση στη θέρµανση και άµεση παραγωγή ζεστού νερού. Συνδυασµός µε
ηλιακά συστήµατα Bosch, αντιστάθµιση και δυνατότητα σύνδεσης µε την νέα
αντλία θερµότητας της Bosch.
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AVANT GARDE ENERGY

Επιλέγω να ζεσταθώ οικονοµικά 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 ίδιο µας το
ηλιακό σύστηµα ή αν θέλετε 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 Θερµότητα του ήλιου.
Λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου, µεγάλος λόγος έγινε πέρσι τον
χειµώνα για τα προϊόντα θέρµανσης στην Ελλάδα. Μεγάλος πρωταγωνιστής
ήταν η υπέρυθρη θέρµανση, καθώς οι πωλήσεις σε πάνελ υπέρυθρης
θέρµανσης ανέβηκαν και φέτος αναµένεται να ξεπεράσουν κάθε
προηγούµενο.
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 κτήσης και µηδενικό κόστος συντήρησης
• Καθαρό περιβάλλον, δεν ξηραίνεται η ατµόσφαιρα και δηµιουργεί µια
ευχάριστη και ανεκτή αίσθηση θερµότητας
• Αισθητική χώρου, διακοσµούν και οµορφαίνουν το χώρο σας καθώς
υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων σχεδίων και χρωµάτων στην
επιφάνεια τους µε εκατοντάδες σχέδια επιλογής.
Η ραγδαία ανάπτυξη στις πωλήσεις των πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης,
οφείλεται επίσης στο γεγονός του ότι είναι εύκολα στην µετακίνηση,
χρησιµοποιούνται και για βασική αλλά και για συµπληρωµατική θέρµανση,
(ανάλογα µε τον χώρο και µε την τοποθεσία του ακινήτου) επιτυγχάνοντας
µεγαλύτερη οικονοµία, έχουν µεγάλη διάρκεια πώλησης-διάθεσης, δηλαδή
αγοράζονται εύκολα όλες τις εποχές του χρόνου, και το πιο σηµαντικό όλων,
έχουν ιδιαίτερα ελκυστική τιµή. Όλα τα µοντέλα φέρουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
CE/RHOS/GS και 5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ !!!
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.
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Για ένα σπίτι µε µέτρια µόνωση θα χρειαστείτε 60W/τ.µ. ∆ηλαδή για 80
τ.µ. 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 από τους γιατρούς 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 θερµότητα αποτελεί βασικό υποστηρικτικό µέσο για
τις µεθόδους θεραπείας. Ακόµα και στις θερµοκοιτίδες, για να ζεσταίνουν τα
νεογέννητα, χρησιµοποιούνται συστήµατα υπέρυθρης θερµότητας.
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ –ΛΙΑΝΙΚΗ
Πανελλαδική αποστολή, σε συνεργασία µε την ΤΝΤ COURIER.
Καλέστε µας άµεσα για να παραλάβετε τους νέους τιµοκαταλόγους χονδρικής
για συνεργάτες για τον χειµώνα 2013-2014, µε νέα µοντέλα και κωδικούς,
όπως η σειρά glass, η σειρά mirror, η σειρά picture κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες
Βαλασάκη Ειρήνη
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AICO A.E.

Μια εταιρεία παροχής λύσεων εξοικονόµησης ενέργειας

AICO A.E.

Η AICO A.E. αποτελεί πρωτοποριακή εξειδικευµένη εταιρεία παροχής λύσεων
εξοικονόµησης ενέργειας από το 1988, στον ξενοδοχειακό και βιοµηχανικό χώρο.
Το πεδίο δράσης της, καλύπτει το σχεδιασµό, τη µελέτη και την κατασκευή φιλικών
προς το περιβάλλον Η/Μ εγκαταστάσεων, ενσωµατώνοντας τις ακόλουθες
τεχνολογίες συστηµάτων:
• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συστήµατα συµπαραγωγής και ανάκτηση ενέργειας.
• Συστήµατα γεωθερµίας.
• Επεξεργασία νερού & διαχείρισης υδάτινων στοιχείων.
• Συστήµατα αυτόµατου ελέγχου (ΒΜS), για τη βέλτιστη διαχείριση των εγκαταστάσεων.
Η εταιρία γνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις για παροχή
συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας, διατηρεί τµήµα έρευνας και ανάπτυξης
αποβλέποντας στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων της:
• Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών και προϊόντων.
• Βελτιστοποίηση εφαρµοζόµενων µεθοδολογιών.
∆ιαθέτει σήµερα ειδικό τµήµα µελετών και κατασκευών, αποτελούµενο από
εξειδικευµένους µηχανικούς για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος που
αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας. Μετά την καταγραφή των δεδοµένων που
αφορούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός χώρου σε θέρµανση, κλιµατισµό ή
σε ζεστό νερό χρήσης, προβαίνει στην ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων,
µελετά και σχεδιάζει τη βέλτιστη λύση για τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση και
ολοκληρώνει µε την εκπόνηση της µελέτης κατασκευής και την υλοποίηση του έργου.
Η AICO A.E., αφού µελετήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, είναι σε θέση να
εγκαταστήσει και να λειτουργήσει:
1. Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µεγάλης κλίµακας, για την παραγωγή
θερµού νερού χρήσης, θέρµανση κολυµβητικών δεξαµενών και θέρµανση χώρων.
2. Υβριδικά ηλιακά συστήµατα µε τη χρήση ηλιακών συλλεκτών εξαναγκασµένης ροής,
υποβοηθούµενα από αντλία θερµότητας για την παραγωγή θερµού νερού χρήσης.
3. Ηλιακό κλιµατισµό, µε τη χρήση ψυκτών τεχνολογίας απορρόφησης.
4. Θέρµανση και ψύξη µε τη χρήση γεωτρήσεων ή θάλασσας, µε γεωθερµικές
αντλίες θερµότητας, καθώς & όλες τις απαιτούµενες περιφερειακές εγκαταστάσεις.
5. Θέρµανση και ψύξη µε αερόψυκτες αντλίες θερµότητας.
6. Συστήµατα συµπαραγωγής και ανάκτησης ενέργειας.
7. Κατασκευή κεντρικών µηχανοστασίων.
8. Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου εγκαταστάσεων µε γραφικές απεικονίσεις
σε Η/Υ (Building Management Systems - B.M.S.), για τον έλεγχο και την
ορθή ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες
Τιτάκη Χριστίνα

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ
α) Εγκαταστάσεις κεντρικών ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων σε ξενοδοχεία:
• Lyttos beach Robinson Club (Χερσόνησος, Κρήτη)
Εξοικονόµηση Ενέργειας: 419.943 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 61.211 l/έτος

• Daidalos Robinson Club (Καρδάµαινα, Κως)
Εξοικονόµηση Ενέργειας: 422.050 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 61.518 l/έτος

• Kyllini Robinson Club (Πελοπόννησος)
Εξοικονόµηση Ενέργειας: 412.219 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 60.085 l/έτος

• Ξενοδοχείο Cala Serena Robinson Club (Μαγιόρκα, Ισπανία)
Εξοικονόµηση Ενέργειας: 382.022 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 59.756 l/έτος
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Esquinzo Playa Robinson Club (Κανάριοι νήσοι) Εξοικ. Ενέργειας: 528.089 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 76.946 l/έτος
Candia Maris (Ηράκλειο, Κρήτη) Εξοικονόµηση Ενέργειας: 1.782.302 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 259.693 l/έτος
Terra Maris (Ηράκλειο, Κρήτη) Εξοικονόµηση Ενέργειας: 772.471 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 112.554 l/έτος
Creta Maris (Ηράκλειο, Κρήτη) Εξοικονόµηση Ενέργειας: 350.421 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 51.058 l/έτος
Knossos Royal Village Aldemar Hotels (Χερ., Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 728.932 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 106.210 l/έτος
Royal Mare & SPA Aldemar Hotels (Χερ., Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 1.061.797 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 154.710 l/έτος
Olympian Village & SPA (Πύργος Ηλείας, Πελοπόννησος) Εξοικ. Ενέργειας: 859.550 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 125.242 l/έτος
Paradise Royal Mare (Ρόδος) Εξοικονόµηση Ενέργειας: 712.780 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 103.856 l/έτος
Paradise Village (Ρόδος) Εξοικονόµηση Ενέργειας: 657.303 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 95.773 l/έτος
Belvedere Imperial, Belvedere Hotels (Χερ., Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 637.640 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 92.908 l/έτος
Elounda Mare, Elounda LuxuryHotels& Resorts(Ελούντα, Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 311.095 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 45.328 l/έτος
Porto Elounda, Elounda LuxuryHotels& Resorts(Ελούντα, Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 348.314 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 50.751 l/έτος
EloundaSPA, Elounda Luxury Hotels & Resorts (Ελούντα, Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 291.432 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 42.463 l/έτος
Annabelle, ΑKS Hotels & Bangalows (Χερ., Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 564.606 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 82.266 l/έτος
Hinitsa Bay, ΑKS Hotels & Bangalows (Πόρτο Χέλι Αργολίδας, Πελοπόννησος)
Εξοικ. Ενέργειας: 239.466 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 34.891 l/έτος

• Porto Heli, ΑKS Hotels & Bangalows (Πόρτο Χέλι Αργολίδας, Πελοπόννησος)
•
•
•
•
•
•
•

Εξοικ. Ενέργειας: 396.067 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 57.709 l/έτος
Rithimna Beach, Grecotel Hotels (Ρέθυµνο, Κρήτη) Εξοικ. Ενέργειας: 285.112 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 41.542 l/έτος
Corfu Imperial, Grecotel Hotels (Γουβιά, Κέρκυρα) Εξοικ. Ενέργειας: 285.112 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 41.542 l/έτος
Corfu Chandris Hotels (∆ασιά, Κέρκυρα) Εξοικ. Ενέργειας: 285.112 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 41.542 l/έτος
Dasia Chandris Hotels (∆ασιά, Κέρκυρα) Εξοικ. Ενέργειας: 346.910 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 50.547 l/έτος
Esperos Village, Esperia S.A (Φαληράκι, Ρόδος) Εξοικ. Ενέργειας: 74.438 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 10.846 l/έτος
Esperides Hotel, Esperia S.A (Φαληράκι, Ρόδος) Εξοικ. Ενέργειας: 699.438 kWh/έτος, Εξοικ. Πετρελαίου: 101.912 l/έτος
MARBELLA (Κέρκυρα) Εξοικονόµηση Ενέργειας: 228.230 kWh/έτος, Εξοικονόµηση Πετρελαίου: 33.254 l/έτος

β) Εγκαταστάσεις Θαλασσοθεραπείας – SPA
• Ξενοδοχείο Cala Serena Robinson Hotels (Μαγιόρκα, Ισπανία)
• Ξενοδοχείο Candia Maris, Μaris Hotels (Ηράκλειο, Κρήτη)
• Ξενοδοχείο Thalasso Mare Aldemar Hotels (Ελλάδα)
• Ξενοδοχείο Olympian Village & SPA (Πύργος Ηλείας, Πελοπόννησος)
γ) Εγκαταστάσεις Γεωθερµίας σε ξενοδοχεία:
• Cretan Village, Aldemar Hotels (Χερσόνησος, Κρήτη)
• Paradise Village (Ρόδος)
• Olympian Village and SPA (Πύργος Ηλείας - Πελοπόννησος)
• Candia Maris, Maris Hotels (Ηράκλειο, Κρήτη)
• Elouda Mare, Elounda Hotels (Ελούντα, Κρήτη)
• Porto Heli, Hotels & Bangalows (Πόρτο Χέλι Αργολίδας, Πελοπόννησος)
δ) Εγκαταστάσεις ηλεκτροµηχανολογικών έργων και έργων κλιµατισµού-θέρµανσης.
• SECAP, Καπνοβιοµηχανία (Ξάνθη)
• ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΒΕ, Μπισκότα (Θεσσαλονίκη)
• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Βουκουρέστι, Ρουµανία)
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ (Κωστάντζα, Ρουµανία)
• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ (7 καταστήµατα) (Θεσσαλονίκη)
• ΑΝΑΓΝ,ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, Μονάδα επεξεργασίας µυδιών (Θεσσαλονίκη)
• ΑΣΛΑΝΗΣ Α.Ε, Μονάδα παραγωγής ζύµης (Ιωάννινα)
• ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΟΥ Α.Ε, Μονάδα παραγωγής ζύµης (Βόλος, Μαγνησία)
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΑΣ, Τυροκοµικά προϊόντα (Τρίκαλα)
• ΠΗΛΙΟ, Βιοµηχανία παγωτών (Βόλος, Μαγνησία)
• ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, Μονάδα τυποποίησης συσκευασίας σταφυλιών (Ηράκλειο)
• SUPERMARKET ΑΤΛΑΝΤΙΚ - ΑΡΙΣΤΑ (7 καταστήµατα, Θεσσαλονίκη)
• ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ Α.Ε, Μονάδα επεξεργασίας κρεάτων-ψαριών (Χανιά)
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GILDEMEISTER energy solutions

WindCarrier: Καινοτόµα τεχνολογία για παραγωγή ενέργειας
Ενεργειακή απόδοση µέχρι και 10 kW
GILDEMEISTER
energy solutions

Η αιολική ενέργεια είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς πυλώνες στήριξης
της διεθνούς παραγωγής ενέργειας. Με το WindCarrier, η GILDEMEISTER
energy solutions χρησιµοποιεί αυτό τον φυσικό πόρο για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας αυτόνοµα, αποδοτικά και βιώσιµα.
Η φύση µας προσφέρει µια σειρά από δυνατότητες για την παραγωγή ενέργειας:
ωστόσο, µε την αιολική ενέργεια η παραγωγή γίνεται µε διαφορετικές
δυνάµεις και ποικίλες κατευθύνσεις. Για τον λόγο αυτό, το WindCarrier
ακολουθεί την αρχή λειτουργίας του ∆αρείου µε κάθετα τοποθετηµένα
πτερύγια. Σε αυτή την διαδικασία η συνισταµένη δύναµη στο πτερύγιο, η
οποία δηµιουργείται από την ροή του αέρα, χρησιµοποιείται ώστε να
δηµιουργηθούν περιστροφικές κινήσεις και να εφαρµοστεί η ιδανική
αξιοποίηση της δύναµης του ανέµου. Επειδή η ροή του αέρα κινείται πιο
γρήγορα στο κυρτό πάνω µέρος του πτερυγίου, δηµιουργείται υποπίεση, και η
αργή κίνηση του αέρα στο κάτω µέρος δηµιουργεί υπερπίεση - αποτέλεσµα
αυτών είναι η δύναµη ανύψωσης. Ακόµα και σε εξαιρετικά χαµηλές
ταχύτητες ανέµου, η περιστροφή µπορεί να δηµιουργηθεί λόγω της
αναρρόφησης από την δύναµη ανύψωσης. Επειδή δεν υπάρχει σύστηµα
µετάδοσης κίνησης, το WindCarrier λειτουργεί πρακτικά αθόρυβα και
επιπλέον µειώνονται τα κόστη συντήρησης.
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Για περισσότερες πληροφορίες

Η σύγχρονη γεννήτρια, η οποία χρησιµοποιεί την τεράστια τεχνογνωσία που
είναι διαθέσιµη από την τεχνολογία των ατράκτων της GILDEMEISTER,
λειτουργεί σαν βασικό συστατικό για την παραγωγή ενέργειας. Χάρη στην
συµπαγή δοµή του, το WindCarrier απαιτεί λιγότερο χώρο περιστροφής και
είναι απλό στην εγκατάσταση. Επειδή το ύψος του πυλώνα είναι 10 m το
µέγιστο, το WindCarrier απαιτεί ελάχιστο χρόνο εγκατάστασης. Η σταθερή
κατασκευή και η αξιοποίηση του ανέµου ανεξάρτητα από την κατεύθυνση
εγγυώνται ονοµαστική απόδοση 10 kW και ταχύτερη απόσβεση.

Κλιάµπα Μαρία

Η GILDEMEISTER energy solutions είναι µέλος του οµίλου GILDEMEISTER και
αναπτύσει λύσεις στους τοµείς της παραγωγής, της αποθήκευσης και της
χρήσης του 100% της πράσινης ενέργειας για βιοµηχανικούς πελάτες και
επενδυτές. Η εται-ρία, που βρίσκεται στο Würzburg, προσφέρει ένα ευρύ
χαρτοφυλάκιο για την βέλτι-στη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε
προϊόντα στους τοµείς της παρα-γωγής ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας
και αποθήκευσης ενέργειας µε την χρήση µεγάλων συστηµάτων µπαταρίας. Σε
όλους τους τοµείς, οι πελάτες έχουν κέρδος για περισσότερα από 140 χρόνια
από την αποτύπωση της τεχνογνωσίας του οµίλου GILDEMEISTER στον τοµέα
της µηχανολογίας.
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BOSCH
DIATHERMIKI
∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘ. ΑΕ
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
3DS ENERGY AE
NANODOMI®
SONNETT
NANODOMI®
ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
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BOSCH

Νέες Αντλίες Θερµότητας αέρα – νερού

BOSCH

H Bosch έχοντας ως αρχή το “Τεχνολογία για τη Ζωή’’ εδώ και χρόνια
αναπτύσσει προϊόντα και συστήµατα µε στόχο την καλύτερη ενεργειακή
απόδοση και επενδύει σε εξελιγµένα προϊόντα και τεχνολογίες. Εστιάζει το
ενδιαφέρον της σε ολοκληρωµένα συστήµατα που συνδυάζουν τις συµβατικές
µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. H Bosch πλέον και στην ελληνική αγορά
µπορεί να προσφέρει µια εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσµατική σειρά
αντλιών θερµότητας, προσφέροντας θέρµανση -ψύξη και ζεστό νερό χρήσης
όλο το χρόνο µε χαµηλό κόστος κατανάλωσης ενέργειας.
Bosch Compress 3000 EWP8–16AWSB/E-S/T
Νέα αντλία θερµότητας χαµηλών θερµοκρασιών (προσαγωγή νερού 55°C
στους - 5°C εξωτερική θερµοκρασία) διαιρούµενου τύπου, τεχνολογίας
inverter από 8 έως 16 kW µε οικολογικό freon R410A. Υψηλής απόδοσης
αντλία θερµότητας (COP 4,4), για λειτουργία έως – 20°C εξωτερική
θερµοκρασία και ενσωµατωµένο software στα ελληνικά.
Η εξωτερική και η εσωτερική µονάδα συνδέονται µεταξύ τους µε δύο
ψυκτικές σωληνώσεις και καλώδιο αυτοµατισµού. Η απόσταση µεταξύ του
εξωτερικού και εσωτερικού µηχανήµατος µπορεί να κυµανθεί από 50 έως 75
µέτρα και µέχρι 30 µέτρα υψοµετρική απόσταση, γεγονός που αποτελεί λύση
για δύσκολες εγκαταστάσεις.

“Εξωτερική µονάδα Bosch Compress 3000 EWP”
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Καινοτοµία από τη Bosch: ∆ύο τύποι εσωτερικών µονάδων Frigolight –
Frigocomfort
Frigolight 8 / 16 «Dual – energy system»
Το Frigolight είναι ένα εσωτερικό µηχάνηµα µε ενσωµατωµένη τρίοδη βάνα
και επιπλέον υδραυλικές αναµονές που κατασκευάστηκε ώστε να µπορεί να
συνδεθεί απευθείας µε οποιονδήποτε υπάρχοντα εγκατεστηµένο λέβητα
αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικό έως 25 kW, ο οποίος να έχει την δυνατότητα
να πάρει εντολή λειτουργίας από ένα σήµα 230V on/off. Σε αυτήν την
περίπτωση ο υπάρχοντας λέβητας λειτουργεί ως συµπληρωµατική πηγή
ενέργειας. Πρωτεύουσα πηγή ενέργειας είναι η αντλία θερµότητας οπότε ο
χρήστης εκµεταλλεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο τις καλές αποδόσεις
των αντλιών σε σχετικά καλές εξωτερικές συνθήκες και όταν η εξωτερική
θερµοκρασία πέσει χαµηλά, ένας εξωτερικός αισθητήρας που συνεργάζεται
µε το software της αντλίας δίνει αυτόµατα εντολή να λειτουργήσει ο λέβητας.
∆εν χρειάζεται η εναλλαγή λειτουργίας της αντλίας µε το λέβητα να γίνεται
χειροκίνητα γιατί όλα γίνονται αυτόµατα και η αντλία καθορίζει µέσω της
καµπύλης θέρµανσης που έχουµε φτιάξει στο software την θερµοκρασία
προσαγωγής στο σύστηµα. Για µεγαλύτερο από 25 kW λέβητα χρειάζεται
υδραυλική γέφυρα ή δοχείο αδρανείας. Το Frigolight µπορεί επίσης να
λειτουργήσει ως µονάδα για δροσισµό.

“Εσωτερική µονάδα Bosch
Compress 3000 EWP”

Frigοcomfort 8 / 16
Το Frigocomfort είναι ένα εσωτερικό µηχάνηµα µε ενσωµατωµένη µεταβλητή
ηλεκτρική αντίσταση από 3 εως 9 kW η οποία µπαίνει σε λειτουργία µέσω
ελέγχου από το ελληνικό software που διαθέτει, ώστε να µπορεί
εξυπηρετήσει οποιαδήποτε θερµική ανάγκη του σπιτιού. Το εσωτερικό
µηχάνηµα µπορεί να λειτουργήσει µονοφασικά ή τριφασικά ανάλογα µε την
εγκατάσταση. Το Frigocomfort είναι πλήρως µονωµένο και µπορεί να
λειτουργήσει και για ψύξη σε συνδυασµό µε ενδοδαπέδια (δροσισµός) αλλά
και µε F.C.U., µε θερµοκρασία προσαγωγής µέχρι και 5°C.
Καινοτοµία από τη Bosch: Αισθητήριο υγρασίας, το οποίο είναι ενσωµατωµένο
στο θερµοστάτη του χώρου και ελέγχει τη θερµοκρασία προσαγωγής στην
ψύξη. Επίσης έχει την δυνατότητα ελέγχου έως και 5 αισθητήρων υγρασίας
ανά κύκλωµα ενδοδαπέδιας για την επιπλέον προστασία της λειτουργίας του
δροσισµού.
Rego 800 Software της µονάδας σε ελληνική γλώσσα
Μεγάλη ευελιξία στα σηµεία ελέγχου και λειτουργίας της µονάδας ώστε να
µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί σε όλες τις εγκαταστάσεις.
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DIATHERMIKI

Αντλίες θερµότητας
Η τελική λύση στη θέρµανση
DIATHERMIKI

Με την εγκατάσταση µίας αντλίας θερµότητας ATTEL επιτυγχάνετε πολύ
χαµηλή κατανάλωση, Υψηλή ποιότητα θέρµανσης χωρίς προσθήκη καµινάδας
και παρεµβάσεων εντός ή εκτός του χώρου. Οι µικρές εξωτερικές διαστάσεις,
εξωτερικής compact µονάδας (monoblock) την καθιστούν ιδανική για
εγκαταστάσεις που διαθέτουν περιορισµένο χώρο.
Οι αντλίες θερµότητας ATTEL µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για
θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης για χώρους έως 90m2 όπως επίσης
µπορούν να λειτουργήσουν και σε συνδυασµένη λειτουργία µε το υπάρχον
σύστηµα θέρµανσης. Υπάρχει δυνατότητα να συνδεθούν εν σειρά (2 ή και
περισσότερες αντλίες), για να καλύψουν χώρους µεγαλύτερους από 90m2.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσει η αντλίες θερµότητας ΑΤΤΕL προσφέρουν
τεράστια οφέλη στην κατανάλωση σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο καύσιµο.
Οι αντλίες θερµότητας ATTEL κατασκευάζονται σε έναν από τους πιο
αξιόπιστους κατασκευαστές παγκοσµίως µε γνώση και µεγάλη εµπειρία στο
κοµµάτι κατασκευής και εξέλιξης των αντλιών θερµότητας. Οι συµπιεστές
που περιλαµβάνονται είναι των πλέον αξιόπιστων Εργοστασίων (MITSUBISHI TOSHIBA – PANASONIC), παρέχουν αθόρυβη λειτουργία και περιέχουν
οικολογικό προς το περιβάλλον φρεον R410A. Υπάρχουν 5 διαθέσιµα µοντέλα
, 1 τεχνολογίας INVERTER και 4 τεχνολογίας ON/OFF ισχύος από 3,8Kw έως
9,3Kw.
• Οι αντλίες θερµότητας ATTEL είναι πιστοποιηµένες µε υψηλούς βαθµούς
απόδοσης (C.O.P) καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις ενεργειακής κλάσης
(CE)
• Πλήρως αυτοµατοποιηµένη λειτουργία χωρίς βλάβες και µπλοκαρίσµατα,
καθαρή λειτουργία χωρίς καυσαέρια και κάπνα, αθόρυβη λειτουργία
• Μόνο µε την Εγκατάσταση µίας αντλίας θερµότητας ATTEL αναβαθµίζετε η
ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας σας
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∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘ. ΑΕ

Νέες Επενδύσεις Σε Προϊόντα Και Υπηρεσίες

∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘ. ΑΕ

Με χαρά σας ενηµερώνουµε ότι η εταιρεία ∆ΟΚΤΟΡΗΣ ΑΘ. ΑΕ:
• Εξασφάλισε την αποκλειστική αντιπροσωπεία των Βέλγικων σωµάτων
Thermic στην Ελλάδα και την Κύπρο.
• Εµπλουτίσαµε τους Κορεατικούς λέβητες DAESUNG CELTIC και τις Ιταλικές
Αντλίες Θερµότητας THERMOCOLD µε νέα µοντέλα προηγµένης
τεχνολογίας και απόδοσης
• Κάναµε νέες παραλαβές σε καινοτόµα ενεργειακά προϊόντα: ηλιακά
συστήµατα µε σωλήνες κενού, εξαρτήµατα για ηλιακά συστήµατα & pump
station,
• Φέραµε νέα προϊόντα σε προνοµιακές τιµές: διαφορικούς θερµοστάτες,
ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου, ηλεκτρονικούς κυκλοφορητές Α’
ενεργειακής κλάσης
Με την πείρα πολλών ετών και µε επενδύσεις στο έµψυχο δυναµικό της
εταιρείας µας µπορούµε να σας εγγυηθούµε την:
• Άµεση και ασφαλή παράδοση των εµπορευµάτων σας
• Παροχή τεχνικής υποστήριξη (µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή) για
οποιοδήποτε έργο θελήσετε να αναλάβετε σχετικό µε γεωθερµίες,
αντλίες θερµότητας, ενδοδαπέδια θέρµανση.
Επικοινωνήστε µε τα γραφεία της εταιρείας µας, ζητήστε να ενηµερωθείτε για
τις νέες µας εισαγωγές και τον καινούριο µας τιµοκατάλογο και
επωφεληθείτε άµεσα των προσφορών µας.
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ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συστήµατα Ηλιοθερµίας

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο ηλιακός θερµοσίφωνας είναι η απλούστερη και πιο δηµοφιλής ηλιακή
συσκευή. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα το
οποίο ζεσταίνει νερό, εκµεταλλευόµενο την ηλιακή ακτινοβολία. Αποτελεί µία
από τις «καθαρότερες» και πλέον αποδοτικές συσκευές που αξιοποιούν
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η έξυπνη ενέργεια στην ηλιοθερµία
Η εταιρία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ, πρωτοπόρος στον ενεργειακό τοµέα, προσφέρει
γρήγορα, αξιόπιστα και αποτελεσµατικά κορυφαίες λύσεις και στο χώρο της
ηλιοθερµίας. Κατασκευασµένοι µε πιστοποιηµένη τεχνογνωσία και σύµφωνα
µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, οι ηλιακοί µας θερµοσίφωνες
εγγυώνται τη µέγιστη δυνατή απόδοση, στο χαµηλότερο δυνατό κόστος.
Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ διαθέτει τα παρακάτω µοντέλα ηλιακών θερµοσιφώνων:
Hλιακός ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Eco
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Χαρακτηρηστικά Συλλέκτη:
Εξωτερικό Περίβληµα: Ανωδιοµένο Προφίλ
Αλουµινίου 8,5mm
Πίσω Πλάτη Συλλέκτη: Φύλλο Αλουµινίου επίπεδο
0,5mm
Μόνωση Πλάτης: Πετροβάµβακας 20mm 50kg/m3
Πλευρική Μόνωση: Υαλοβάµβακας µε µαύρη
επένδυση
∆ιαφανές κάλυµµα: Άθραυστο πρισµατοειδές
κάλυµµα 4mm(τζάµι ασφαλείας)
Απορροφητής: Επιλεκτικό Αλουµίνιο MIROTHERM,
α=95%, ε=5%
Στεγανωτικό Υλικό: Ειδική µαύρη Σιλικόνη IG
υψηλής αντοχής
∆ιαστάσεις: 125cm x 200cm

2. Χαρακτηρηστικά Μπόϊλερ:
• Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ειδικών προδιαγραφών DCP βαθιάς εξέλασης DCO4 en 10130 A1
1998 χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κατάλληλο για σµάλτο
• Κολλήσεις: Σε αυτόµατα ροµποτικά µηχανήµατα µε ειδικές ηλεκτροσυγκολλητικές µηχανές
µε παλµορεύµατα µε σύρµα ειδικό DIN en 440 G3Si1 για καλύτερη διύσδειση robotic pac και
τριµερές αέριο για καλύτερη πρόσφυση και εξάπλωση της κόλλησης
• Παροχές: Από σωλήνα άνευ ραφής βαρίου τύπου κατά DIN 17100/s235 en 2005 για
µεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια
• Αντιδιαβρωτική Προστασία: Με υγρό σµάλτο direct κατά DIN 4753 nr 13238 ψηµένο στους
8400C και µε ανόδιο Φ 22x400 DIN EN 12438-2.2.
• Ηλεκτρική Αντίσταση: Εξολοκλήρου ανοξείδοτη και όχι χάλκινη για την αποφυγή
ηλεκτρολύσεων στο µπόιλερ.
• Μόνωση ∆εξαµενής: Γαλβανιζέ Χάλυβας προβαµµένος κατά DIN en 10327-D4 DX 51Dz, κατάλληλος
ακόµη και για περιοχές κοντά σε θάλασσα χωρίς καθόλου κολλήµατα για τυχόν οξειδώσεις
• Καπάκια: Κουµπωτά για καλύτερη εφαρµογή και άψογο φινίρισµα
• Χωρητικότητα: 150L
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Hλιακός ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ SELECTIVE
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Χαρακτηρηστικά Συλλέκτη:
Εξωτερικό Περίβληµα: Ανωδιοµένο Προφίλ
Αλουµινίου 8,5mm
Πίσω Πλάτη Συλλέκτη: Φύλλο Αλουµινίου επίπεδο
0,5mm
Μόνωση Πλάτης: Πετροβάµβακας 20mm 50kg/m3
Πλευρική Μόνωση: Υαλοβάµβακας µε µαύρη
επένδυση
∆ιαφανές κάλυµµα: Άθραυστο πρισµατοειδές
κάλυµµα 4mm(τζάµι ασφαλείας)
Απορροφητής: Επιλεκτικό Αλουµίνιο MIROTHERM,
α=95%, ε=5%
Στεγανωτικό Υλικό: Ειδική µαύρη Σιλικόνη IG
υψηλής αντοχής
∆ιαστάσεις: 100cm x 200cm και 125cm x 200cm

2. Χαρακτηρηστικά Μπόϊλερ:
• Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ειδικών προδιαγραφών DCP βαθιάς εξέλασης DCO4 en 10130 A1
1998 χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κατάλληλο για σµάλτο
• Κολλήσεις: Σε αυτόµατα ροµποτικά µηχανήµατα µε ειδικές ηλεκτροσυγκολλητικές µηχανές
µε παλµορεύµατα µε σύρµα ειδικό DIN en 440 G3Si1 για καλύτερη διύσδειση robotic pac και
τριµερές αέριο για καλύτερη πρόσφυση και εξάπλωση της κόλλησης
• Παροχές: Από σωλήνα άνευ ραφής βαρίου τύπου κατά DIN 17100/s235 en 2005 για
µεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια
• Αντιδιαβρωτική Προστασία: Με υγρό σµάλτο direct κατά DIN 4753 nr 13238 ψηµένο στους
8400C και µε ανόδιο Φ 22x400 DIN EN 12438-2.2.
• Ηλεκτρική Αντίσταση: Εξολοκλήρου ανοξείδοτη και όχι χάλκινη για την αποφυγή
ηλεκτρολύσεων στο µπόιλερ
• Μόνωση ∆εξαµενής Γαλβανιζέ Χάλυβας προβαµµένος κατά DIN en 10327-D4 DX 51Dz, κατάλληλος
ακόµη και για περιοχές κοντά σε θάλασσα χωρίς καθόλου κολλήµατα για τυχόν οξειδώσεις
• Καπάκια: Κουµπωτά για καλύτερη εφαρµογή και άψογο φινίρισµα
• Χωρητικότητα: 120L, 150L, 200L, 300L

Hλιακός ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Full Plate
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Χαρακτηρηστικά Συλλέκτη:
Εξωτερικό Περίβληµα: Ανωδιοµένο Προφίλ
Αλουµινίου 10 mm
Πίσω Πλάτη Συλλέκτη: Φύλλο Αλουµινίου επίπεδο
0,5mm
Μόνωση Πλάτης: Πετροβάµβακας 30mm 70kg/m3
Πλευρική Μόνωση: Υαλοβάµβακας µε µαύρη
επένδυση
∆ιαφανές κάλυµµα: Άθραυστο πρισµατοειδές
κάλυµµα 4mm (τζάµι ασφαλείας)
Απορροφητής: Ενιαίο Επιλεκτικό Αλουµίνιο
MIROTHERM, α=95%, ε=5%
Στεγανωτικό Υλικό: Ειδική µαύρη Σιλικόνη IG υψηλής
αντοχής, ταινία διπλής επικόλλησης EPDM (1500 C)
∆ιαστάσεις: 100cm x 200cm και 125cm x 200cm

2. Χαρακτηρηστικά Μπόϊλερ:
• Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ειδικών προδιαγραφών DCP βαθιάς εξέλασης DCO4 en 10130 A1
1998 χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κατάλληλο για σµάλτο
• Κολλήσεις: Σε αυτόµατα ροµποτικά µηχανήµατα µε ειδικές ηλεκτροσυγκολλητικές µηχανές
µε παλµορεύµατα µε σύρµα ειδικό DIN en 440 G3Si1 για καλύτερη διύσδειση robotic pac και
τριµερές αέριο για καλύτερη πρόσφυση και εξάπλωση της κόλλησης
• Παροχές: Από σωλήνα άνευ ραφής βαρίου τύπου κατά DIN 17100/s235 en 2005 για
µεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια
• Αντιδιαβρωτική Προστασία: Με υγρό σµάλτο direct κατά DIN 4753 nr 13238 ψηµένο στους
8400C και µε ανόδιο Φ 22x400 DIN EN 12438-2.2.
• Ηλεκτρική Αντίσταση: Εξολοκλήρου ανοξείδοτη και όχι χάλκινη για την αποφυγή
ηλεκτρολύσεων στο µπόιλερ.
• Μόνωση ∆εξαµενής: Γαλβανιζέ Χάλυβας προβαµµένος κατά DIN en 10327-D4 DX 51Dz, κατάλληλος
ακόµη και για περιοχές κοντά σε θάλασσα χωρίς καθόλου κολλήµατα για τυχόν οξειδώσεις
• Καπάκια: Κουµπωτά για καλύτερη εφαρµογή και άψογο φινίρισµα
• Χωρητικότητα : 120L , 150L , 200L , 300L
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ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συστήµατα Ηλιοθερµίας
Hλιακός ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Vacuum
1.
•
•
•
•
•
•

Χαρακτηρηστικά Συλλεκτικής Επιφάνειας:
Σωλήνας κενού: ∆ιπλού Υαλού τύπου πυρακτώσεως
Εξωτερικά: Βοριοπιριτικός υαλός
Εσωτερικά: Βοριοπιριτικός υαλός µε επιλεκτική
επικάλυψη (Al-N/Al)
Μήκος: 1,80m
∆ιάµετρος: Φ58
Άλλες ιδιότητες: Αντοχή στην κρούση από χαλάζι
διαµέτρου έως και 25mm

2. Χαρακτηρηστικά Μπόϊλερ:
• Υλικό κατασκευής: Χάλυβας ειδικών προδιαγραφών DCP βαθιάς εξέλασης DCO4 en 10130 A1
1998 χαµηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κατάλληλο για σµάλτο
• Κολλήσεις: Σε αυτόµατα ροµποτικά µηχανήµατα µε ειδικές ηλεκτροσυγκολλητικές µηχανές
µε παλµορεύµατα µε σύρµα ειδικό DIN en 440 G3Si1 για καλύτερη διύσδειση robotic pac και
τριµερές αέριο για καλύτερη πρόσφυση και εξάπλωση της κόλλησης
• Παροχές: Από σωλήνα άνευ ραφής βαρίου τύπου κατά DIN 17100/s235 en 2005 για
µεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια
• Αντιδιαβρωτική Προστασία: Με υγρό σµάλτο direct κατά DIN 4753 nr 13238 ψηµένο στους
8400C και µε ανόδιο Φ 22x400 DIN EN 12438-2.2.
• Ηλεκτρική Αντίσταση: Εξολοκλήρου ανοξείδοτη και όχι χάλκινη για την αποφυγή
ηλεκτρολύσεων στο µπόιλερ.
• Μόνωση ∆εξαµενής: Γαλβανιζέ Χάλυβας προβαµµένος κατά DIN en 10327-D4 DX 51Dz, κατάλληλος
ακόµη και για περιοχές κοντά σε θάλασσα χωρίς καθόλου κολλήµατα για τυχόν οξειδώσεις
• Καπάκια: Κουµπωτά για καλύτερη εφαρµογή και άψογο φινίρισµα
• Εσωτερικό Μπόιλερ: 15 διαπερατοί σωλήνες κατά µήκος της διαµέτρου του µπόιλερ για
καλύτερο αποτέλεσµα και αποφυγή ηλεκτρολύσεων.
• Χωρητικότητα: 150L,200L

Για περισσότερες πληροφορίες
Χανταβαρίδης Χάρης

Πέραν των θερµοσιφωνικών συστηµάτων, η “ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ”, έχει µεγάλη
γκάµα προϊόντων σε συστήµατα βεβιασµένης κυκλοφορίας για θέρµανση και
Ζεστά Νερά Χρήσης.
Συστήµατα Βεβιασµένης Κυκλοφορίας
Τα νέα συστήµατα βεβιασµένης κυκλοφορίας αποτελούν την αποδοτικότερη
λύση για την παροχή ζεστού νερού οικιακής και βιοµηχανικής χρήσης.
Η πρωτοποριακή αυτή εφαρµογή µειώνει το κόστος της δαπανώµενης
ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 70%, εξασφαλίζοντας ζεστό νερό όλο το
24ωρο, χάρη στην πλήρη αυτονοµία που προσφέρει ο ηλιακός σταθµός και τη
µεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα του µπόιλερ. Ο άριστος σχεδιασµός των
συλλεκτών και των βάσεων προσφέρει τη δυνατότητα εφαπτόµενης
τοποθέτησής τους σε κεραµοσκεπές και εναρµονίζεται απόλυτα στην
αισθητική και την αρχιτεκτονική κάθε κτιρίου. Επιπρόσθετα, η χρήση αυτών
των συστηµάτων συντελεί σηµαντικά και στη µείωση εκποµπής ρύπων
διοξειδίου του άνθρακα.
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3DS ENERGY AE

Ηλιοθερµία, πηγή ζωτικής ενέργειας

3DS ENERGY ΑΕ

O ήλιο αποτελεί πηγή ζωτικής ενέργειας, είναι ένα ελεύθερο αγαθό και
χαρίζει φως και θερµότητα.
Στη χώρα µας υπάρχει σε αφθονία και ακτινοβολεί µια µεγάλη ποσότητα
ενέργειας µε µηδενικο κόστος και χωρίς βλαβερές εκποµπές για το
περιβάλλον.
Πόσο εξοικονοµείτε?
Με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών µπορείτε να
• µειώσετε µέχρι και 50% το κόστος από την ήδη υπάρχουσα θέρµανση σας.
• Καλύψετε τις ανάγκες σας σε ζεστό νερό χρήσης
Ηλιος = καθαρή ενέργεια
Η ποσότητα της ενέργειας που µπορει να αιχµαλωτίσει ένα ηλιακό panel
εξαρτάται από
• Τις κλιµατικές συνθήκες
• Το γεωγραφικο µήκος,πλάτος
• Υψοµετρο
Σε όλη τη Μεσόγειο οι τιµές της ηλιακής ακτινοβολίας ευνοούν τη χρήση
ηλιακών συστηµάτων καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου. Στην Ελλάδα το κλίµα
είναι ιδανικό για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Γιατί λοιπον να µην
επωφεληθείτε?
Επενδύοντας στον ήλιο αυξάνεται την αξία του κτίσµατος σας
Εξοπλίζοντας ένα κτίριο µε ηλιακο συστηµα σηµαίνει ότι:
• Επενδύεται στο µέλλον του
• Αυξάνεται την αξία του
Από τον Ιανουάριο του 2010 η Ελλάδα δέχθηκε την ευρωπαική οδηγία για
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.(2002/91/CE) Oι παραπάνω ρυθµίσεις θα
επιτρέψουν τη σηµαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των
κτηρίων,ευνοώντας τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ένα άλλος
θετικός παράγοντας που αυξάνει το ποσό εξοικονόµησης σε όρους
ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια: διαµέρίσµατα και σπίτια µε µια
υψηλότερη βεβαιωµένη κλάση ενεργειακής απόδοσης θα έχουν υψηλότερη
απόδοση όταν πρόκειται να πωληθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες
Φανούλας Γρηγόρης
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NANODOMI®

Θερµοδυναµικοί Συλλέκτες EnergyPanel®

NANODOMI®

Η Νο 1 αντλία θερµότητας σε απόδοση και εξοικονόµηση για θέρµανση
χώρου, νερού χρήσης και πισίνας µε την βοήθεια του ήλιου.
Η 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 έως και το 9! . Αποδίδει
24ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες τον χρόνο, προσφέροντας τις ανάγκες που
χρειαζόµαστε µε πολύ µικρό κόστος.
Θερµοδυναµικός κύκλος – Αρχή λειτουργίας
Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στο συνδυασµό των πλεονεκτηµάτων των
αντλιών θερµότητας και των ηλιακών συστηµάτων. 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. 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.
Τα προϊόντα της εταιρείας
Thermboil, Σειρές Ε, Ι, Ε+ Ι, FX: Σύστηµα θέρµανσης νερού χρήσης µε
ενσωµατωµένο boiler έως 500 λίτρα. Εξοικονόµηση έως και 90% έναντι
ηλεκτρικού boiler.
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Εφαρµογές: Οικιακές και επαγγελµατικές εγκαταστάσεις µε χαµηλή ή µέση
ανάγκη σε ζεστό νερό όπως κοµµωτήρια, εστιατόρια, γυµναστήρια, κα. Οι
σειρές Thermboil Ε και Ε+Ι λειτουργούν µε έναν µόνο θερµοδυναµικό
συλλέκτη σε συνδυασµό µε τον εσωτερικό συµπιεστή. Η σειρά Thermboil Ι
λειτουργεί χωρίς θερµοδυναµικό συλλέκτη και έχει εσωτερικό εναλλάκτη
βεβιασµένης ροής. Η σειρά Thermboil FX συνεργάζεται µε ηλιακό συλλέκτη
και θερµαίνει νερό 1200% αποδοτικότερα από έναν κοινό ηλεκτρικό
θερµοσίφωνα.
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. Οι αντλίες χωρίζονται σε αυτές των χαµηλών
(GTC) και υψηλών θερµοκρασιών (GTC HT) µε θερµοκρασία νερού εξόδου 55oC
και 67οC αντίστοιχα. Η σειρά GTC HT Plus έχει ενσωµατωµένο Buffer Boiler για
την βέλτιστη διαχείριση της λειτουργίας από το ίδιο το µηχάνηµα.
Επιτυγχάνεται απόσβεση της νέας εγκατάστασης µέσω του ποσού που
εξοικονοµείται ετησίως (σε σχέση µε το πετρέλαιο) σε 4-6 χρόνια .
GTP: Σύστηµα θέρµανσης νερού πισίνας: Γίνεται απόσβεση της νέας
εγκατάστασης µέσα από το ποσό 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.
Οικονοµία & Περιβάλλον
Η χρήση ηλιακά υποβοηθούµενων αντλιών θερµότητας Energy Panel είναι ο
οικονοµικότερος και οικολογικότερος αξιόπιστος τρόπος 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».

Για περισσότερες πληροφορίες
Αντωνάκος Αναστάσιος
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SONNETT

Αντλίες θερµότητας αέρα-νερού

SONNETT

Η αντλία θερµότητας αέρα νερού είναι ένα διαιρούµενο σύστηµα που
αποτελείται από µια εξωτερική µονάδα, ένα εσωτερικό υδρο-κιβώτιο και το
χειριστήριο ελέγχου. Η αντλία θερµότητας υψηλών θερµοκρασιών, προσάγει
νερό µέχρι και 80°C, ιδανική για θερµαντικά σώµατα, χωρίς να απαιτείται
αλλαγή της υφιστάµενης εγκατάστασης. Η αντλία επίσης έχει δυνατότητα να
τροφοδοτεί µε ζεστό νερό το υφιστάµενο boiler του µπάνιου.
Η αντλία θερµότητας απορροφά θερµότητα από το περιβάλλον, ακόµα και σε
πολύ µικρές εξωτερικές θερµοκρασίες, η οποία µε τη σειρά της µεταφέρεται
στο χώρο. Η απόδοση του συστήµατος κυµαίνεται από 3 έως 5 που σηµαίνει
πως το σύστηµα αποδίδει 3 έως 5 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτή που
χρησιµοποιεί.
H εξωτερική µονάδα απορροφά θερµότητα χαµηλής θερµοκρασίας από τον
αέρα του περιβάλλοντος και αυξάνει την θερµοκρασία του ώστε να παρέχει
την επιθυµητή θέρµανση. Στη συνέχεια η θερµοκρασία αυτή µεταφέρεται
στην εσωτερική µονάδα µέσω σωλήνων ψυκτικού υγρού.
Η εσωτερική µονάδα θερµαίνει το νερό. Αυτό κυκλοφορεί διαµέσου
θερµαντικών σωµάτων, ενδοδαπέδιας θέρµανσης ή µονάδων fan coils.

Για περισσότερες πληροφορίες
Γκλόρια Μέντες
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NANODOMI®

Θερµοδυναµικοί Συλλέκτες EnergyPanel®

NANODOMI®

Η NanoDomi® συνεχίζει την επιτυχηµένη της παρουσία στην Ελληνική
ενεργειακή αγορά, µε πληθώρα επιτυχηµένων turn key φωτοβολταϊκών
σταθµών αλλά και την διανοµή αρκετών MW εξοπλισµού Φ/Β συστηµάτων,
παρουσιάζοντας σηµαντικά αυξηµένο κύκλο εργασιών και αποδεικνύοντας ότι
η γνώση και εξειδίκευση σε συνδυασµό µε πολύ λογικά κοστολόγια
ανταµείβεται από την αγορά.
Η τροφοδοσία µικρών ή µεγάλων φορτίων αποκλειστικά από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας χωρίς ύπαρξη τροφοδοσίας από το δίκτυο ή µε επικουρική
παρουσία αυτού, παλαιότερα ήταν αντικείµενο ενδιαφέροντος µόνο κρατικών
υπηρεσιών και πολύ µεγάλων επιχειρήσεων (επίγεια ή θαλάσσια σήµανση σε
αποµακρυσµένες περιοχές, φωτισµός δηµοσίων χώρων, κεραίες κινητής
τηλεφωνίας κλπ) όµως, χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη πλέον είναι διαθέσιµη
για τον µέσο καταναλωτή ως µία ελκυστική λύση σε εγκαταστάσεις όπου η
σύνδεση µε το δίκτυο είναι αδύνατη ή ασύµφορη.
Τα αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα είναι µια εξαιρετική λύση για τις παραπάνω
περιπτώσεις αλλά και για ανθρώπους που επιθυµούν την ενεργειακή
αυτάρκεια και αυτονοµία της κατοικίας τους. Πρόκειται για µια επικερδή
επένδυση σε τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον, η οποία χρησιµοποιεί την
ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή ,τον ήλιο, δωρεάν, ανεξαρτήτως γεωγραφικής
θέσεως, έχοντας µεγάλη διάρκεια ζωής και µικρό κόστος συντήρησης.
Λειτουργούν αθόρυβα και εγκαθίστανται µε ευελιξία σε ήδη υπάρχουσες
εγκαταστάσεις, µε δυνατότητα επέκτασης εύκολα σε περίπτωση που
αλλάξουν οι ενεργειακές ανάγκες του καταναλωτή.
Τα αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούνται από:
• Φωτοβολταϊκά πλαίσια τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε
ηλεκτρική
• Συσσωρευτές για αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας
• ∆ιαχειριστή (ή διαχειριστές) αυτόνοµου δικτύου για τη µετατροπής του
συνεχούς ηλεκτρικού ρεύµατος σε εναλλασσόµενο για τροφοδότηση των
φορτίων
• Ρυθµιστή φόρτισης που καθορίζει τη λειτουργία των φ/β πλαισίων και
ρυθµίζει την τάση για τη φόρτιση των µπαταριών
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Χάρη στην µακροχρόνια µας εµπειρία σε εφαρµογές εγκατάστασης και
µελέτες διαστασιολόγησης αυτόνοµων φωτοβολταϊκών ή υβριδικών
συστηµάτων η NanoDomi® σχεδιάζει και υλοποίει εξατοµικευµένα το
σύστηµα που πραγµατικά χρειάζεται σε κάθε περίσταση, προσφέροντας:
• Μελέτη εκτίµησης των ενεργειακών αναγκών
• Μελέτη εφαρµογής για τη βέλτιστη επιλογή και εγκατάσταση του Φ/Β
συστήµατος
• Υπολογισµό της παραγόµενης ενέργειας και τεχνικοοικονοµικής ανάλυση
της απόσβεσης της αγοράς εξοπλισµού µέσα από την λειτουργία του
συστήµατος.
• Επιλέγουµε µέσα από µια ευρεία γκάµα κορυφαίων σε ποιότητα
προϊόντων όπως Φ/Β πλαισίων Ευρωπαϊκής προέλευσης (Solar Fabrik,
Isofoton) ή όχι (Renesola, Suntellite, Shinetime, κα), συσσωρευτών από την
Ελληνική ή την ∆ιεθνή Αγορά (ΒΙΟΣΥ Winner, Rolls, Crown, Battery
Supplies, ZAP κ.α.), ρυθµιστών φόρτισης και αντιστροφέων (Outback,
Xandrex, Studer, Steca, Phocos, Cotek, Magnum, MeanWell, PowerMaster
κ.α.) για την βέλτιστη φόρτιση και µακροζωία των συσσωρευτών και την
απρόσκοπτη τροφοδότηση του εκάστοτε φορτίου, βελτιστοποιώντας πάντα
την σχέση τιµής – ποιότητας – αποτελέσµατος.
Επικοινωνήστε µε την εταιρεία µας για µία δωρεάν διαστασιολόγηση και
αποκτήστε απλά και εύκολα τα οφέλη µιας πλήρως αυτοµατοποιηµένης,
αξιόπιστης και ασφαλούς εγκατάστασης από τη NanoDomi®.

Για περισσότερες πληροφορίες
Αντωνάκος Αναστάσιος
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ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αυτόνοµα φωτοβολταϊκα συστήµατα

ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τα Φωτοβολταϊκά συστήµατα έγιναν ευρύτερα γνωστά στη χώρα µας τα
τελευταία 5 χρόνια κυρίως λόγω των ευνοϊκών ρυθµίσεων µε σχετικό
Νοµοσχέδιο για την πώληση Ηλεκτρικού Ρεύµατος στο ∆ηµόσιο Φορέα.
Στην πραγµατικότητα, εφαρµογές Φωτοβολταϊκών, έχουν παρατηρηθεί από τα
τέλη της δεκαετίας του ’50.
Ένα Φωτοβολταϊκό Σύστηµα αποτελείται από τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια που
µετατρέπουν την Ηλιακή Ενέργεια σε Ηλεκτρική, τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές
διατάξεις που διαχειρίζονται την παραγόµενη ενέργεια και συσκευές
αποθήκευσης (µπαταρίες), όταν πρόκειται για αυτόνοµο Σύστηµα.
Οι κυρίοτερες κατηγορίες Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων είναι:
➢ Τα ∆ιασυνδεδεµένα Συστήµατα, όπου η παραγόµενη Ηλεκτρική Ενέργεια
διοχετεύεται στο δίκτυο και
➢ Τα Αυτόνοµα Συστήµατα, όπου η παραγόµενη Ηλεκτρική Ενέργεια
χρησιµοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της εκάτοτε εφαρµογής.
Ένα αυτόνοµο Φωτοβολταϊκό Σύστηµα αποτελείται από:
1. Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
2. Μετατροπέα Τάσης
3. Ρυθµιστή Φόρτισης (Εναλλακτικά και σε µεγάλες εφαρµογές
χρησιµοποιούνται ειδικοί Μετατροπείς Αυτόνοµων Συστηµάτων για τη
διαχείριση της παραγόµενης ενέργειας) και
4. Μπαταρίες για την αποθήκευση της παραγόµενης ενέργειας.
Η εταιρία ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ µε πολυετή εµπειρία στον τοµέα αυτό έχει
ολοκληρώσει έναν εντυπωσιακό αριθµό έργων τα τελευταία χρόνια.
Ενδεικτικά ανεφέρουµε:

Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, 20kW
Βιοµηχανική Εγκατάσταση
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Οικιακή Εγκατάσταση

∞ºπ∂ƒøª∞

Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ και το άριστα εκπαιδευµένο και επιστηµονικά καταρτιζµένο
προσωπικό της, έχοντας πάντα ως γνώµονα την πελατοκεντρική αντίληψη και
συνεχή παρακολούθηση τεχνολογικών καινοτοµιών και επιτευγµάτων, προς
όφελος πάντα του καταναλωτή, καινοτόµησε στην Ελληνική αγορά,
παρουσιάζοντας τον Ιούνιο του 2012, το “OIKOBOX”.
Το “OIKOBOX” είναι ένα έξυπνο σύστηµα το οποίο εξασφαλίζει είτε την αυτονοµία
των ηλεκτρικών συσκευών οικιακών-επαγγελµατικών χώρων, είτε την αδιάλειπτη
λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών µιας οικίας ή ενός επαγγελµατικού χώρου σε
περιόδους κατά τις οποίες είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση λόγω διακοπών ρεύµατος.
Αποτελείται από τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια και από ένα στεγανό µεταλλικό
πλαίσιο µε προσυναρµολογηµένο το ηλεκτρολογικό υλικό που απαιτείται σε
κάθε περίπτωση. Είναι καινοτόµο στην Ελληνική αγορά και είµαστε βέβαιοι πως
σε µικρό χρονικό διάστηµα θα γίνει απαραίτητο για όλους. Οι δε διαστάσεις
του, µπορούν εύκολα να προσαρµοσθούν στις απαιτήσεις οποιουδήποτε χώρου.
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά του:
➢ Οικολογικό,
➢ Εύχρηστο,
➢ ∆υνατότητα εύκολης µεταφοράς-συντήρησης,
➢ Οικονοµικό

Η ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ έχει τυποποιήσει πακέτα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
καταναλωτικού κοινού. Το τι περιλαµβάνουν και οι καλυπτόµενες ανάγκες σε
κάθε περίπτωση, αναγράφονται παρακάτω:

1ο πακέτο: Φωτισµό - TV
2ο πακέτο: Φωτισµό - ψυγείο - TV
3ο πακέτο: Φωτισµό - ψυγείο - TV - µικροσυσκευές
4ο πακέτο: Φωτισµό - ψυγείο - TV - κουζινάκι
5ο έως 7ο πακέτο: πλήρης αυτονοµία µιας κατοικίας (τα συγκεκριµένα πακέτα
διαµορφώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν).
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¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
άρθρο:
Κ. Παπακώστας, ∆ρ Μηχανολόγος Μηχ., Επ. καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή,
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας,
Α. Μιχόπουλος, ∆ρ Μηχανολόγος Μηχ., Ερευνητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας,
Θ. Μαυροµµάτης, ∆ρ Γεωλόγος, Επ. καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας
Ν. Κυριάκης, ∆ρ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχ., Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική
Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης
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GROWING UP GREEN
άρθρο:
Ιφιγένεια Θεοδωρίδου, Dr. Αρχ. Μηχ. TUD
Ανδρέας Μέρµηγκας, ∆ιπλ. Αρχ. Μηχ. TUD
Μαρία Ανθοπούλου, Αρχ. Μηχανικός
Άλκηστης Σκιαδοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
άρθρο:
Φραγκογιάννης Γιώργος
Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ∆ρ. Γεωθερµικών συστηµάτων ΕΜΠ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Αντώνιος Τσερµεντσέλης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ∆.Π.Θ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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άρθρο:
Κ. Παπακώστας1, Α. Μιχόπουλος2, Θ. Μαυροµµάτης3,
Ν. Κυριάκης4
1∆ρ Μηχανολόγος Μηχ., Επ. καθηγητής, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας,
2∆ρ Μηχανολόγος Μηχ., Ερευνητής, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τµήµα
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός Τοµέας,
3∆ρ Γεωλόγος, Επ. καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστηµών -Τµήµα
Γεωλογίας, Τοµέας Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας
4∆ρ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχ., Καθηγητής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική
Σχολή, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ενεργειακός
Τοµέας

Περίληψη
Τα θερµοκρασιακά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται
συνήθως σε µεθόδους ενεργειακής προσοµοίωσης
κτιρίων σταθερής κατάστασης είναι οι µέσες µηνιαίες
θερµοκρασίες, οι βαθµοηµέρες θέρµανσης και ψύξης
και η συχνότητα εµφάνισης εξωτερικής θερµοκρασίας
σε διάφορα θερµοκρασιακά διαστήµατα. Στην παρούσα
εργασία γίνεται σύγκριση των τιµών αυτών των
δεδοµένων, ανάµεσα στις δεκαετίες 1983-1992 και
1993-2002, για τις πόλεις των Αθηνών και της
Θεσσαλονίκης. Τα θερµοκρασιακά δεδοµένα
υπολογίστηκαν από στατιστική επεξεργασία των ωριαίων
τιµών της θερµοκρασίας ξηρού θερµοµέτρου των δύο
περιοχών, όπως αυτές δίνονται από τους
µετεωρολογικούς σταθµούς του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, για την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.
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« Χρονικές µεταβολές των
θερµοκρασιακών δεδοµένων για
ενεργειακές µελέτες κτιρίων και
η επίδρασή τους στην
κατανάλωση ενέργειας για
θέρµανση και ψύξη
Η περίπτωση της Αθήνας και
Θεσσαλονίκης »

Από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων για τις δύο δεκαετίες προκύπτουν:
αύξηση των µέσων µηνιαίων θερµοκρασιών, µείωση των µέσων τιµών
βαθµοηµερών θέρµανσης, αύξηση των µέσων τιµών των βαθµοηµερών ψύξης,
µείωση της συχνότητας εµφάνισης των διαστηµάτων χαµηλότερων
θερµοκρασιών και αύξηση της συχνότητας εµφάνισης των διαστηµάτων
υψηλότερων θερµοκρασιών. Η επίδραση των µεταβολών των θερµοκρασιακών
δεδοµένων στην κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων εξετάστηκε µε τον
υπολογισµό των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρµανση και ψύξη σε ένα
τυπικό κτίριο-µοντέλο πολυκατοικίας. Από τα αποτελέσµατα των υπολογισµών
συµπεραίνεται ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις για θέρµανση µειώθηκαν κατά
τη δεκαετία 1993-2002 σε σχέση µε τη δεκαετία 1983-1992 ενώ οι
ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη αυξήθηκαν. Τα αποτελέσµατα χρήζουν
περαιτέρω µελέτης που ενδεχοµένως θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των
δεδοµένων που χρησιµοποιούνται τόσο στο σχεδιασµό των εγκαταστάσεων
θέρµανσης και κλιµατισµού όσο και στους υπολογισµούς ενεργειακής
συµπεριφοράς κτιρίων.
Λέξεις-κλειδιά: Μέθοδοι ενεργειακής προσοµοίωσης κτιρίων σταθερής
κατάστασης, θερµοκρασιακά δεδοµένα,
βαθµοηµέρες, κλιµατική αλλαγή, θέρµανση, ψύξη
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αλλαγή του κλίµατος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και είναι βέβαιο ότι θα
συνεχισθεί και κατά τις επόµενες δεκαετίες. Η αλλαγή του κλίµατος έχει
άµεσες συνέπειες και στα θερµοκρασιακά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται
τόσο στο σχεδιασµό των εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού όσο και
στους υπολογισµούς ενεργειακής συµπεριφοράς κτιρίων.
Τα θερµοκρασιακά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται συνήθως σε µεθόδους
ενεργειακής προσοµοίωσης κτιρίων σταθερής κατάστασης είναι οι µέσες
µηνιαίες θερµοκρασίες π.χ. για το διεθνές πρότυπο ISO 13790 [1], οι
βαθµοηµέρες θέρµανσης και ψύξης σε διάφορες θερµοκρασίες βάσης, για τη
µέθοδο βαθµοηµερών µεταβλητής βάσης [2, 3], και η συχνότητα εµφάνισης
εξωτερικής θερµοκρασίας σε διάφορα θερµοκρασιακά διαστήµατα, για τη
µέθοδο συχνοτήτων θερµοκρασιών [4, 5].
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα δεδοµένα αυτά για τις δεκαετίες
1982-1993 και 1993-2002 για τις δύο µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γίνεται µία σύγκριση των τιµών τους ανάµεσα στις
δύο δεκαετίες και διερευνάται η µεταβολή τους.
Οι τιµές των δεδοµένων αυτών προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία
των ωριαίων µετρήσεων της θερµοκρασίας ξηρού θερµοµέτρου του
εξωτερικού αέρα των ετών 1983 έως 2002. Τα θερµοκρασιακά δεδοµένα
ελήφθησαν από τους µετεωρολογικούς σταθµούς του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών [6] και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης.
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2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Η µεταβολή των µέσων µηνιαίων θερµοκρασιών για τις δύο πόλεις και για τις
δύο δεκαετίες παρουσιάζεται στο διάγραµµα της εικόνας 1. Όπως φαίνεται
στο διάγραµµα, παρατηρείται αύξηση των µέσων µηνιαίων θερµοκρασιών για
τη δεκαετία 1993-2002 σε σχέση µε τη δεκαετία 1983-1992. Η αύξηση αυτή
κατά τους θερινούς µήνες κυµαίνεται από 0.66ºC (Σεπτέµβριος) έως 1.92ºC
(Ιούνιος) για την Αθήνα και από 0.61ºC (Ιούλιος) έως 0.91ºC (Ιούνιος) για τη
Θεσσαλονίκη. Τα ποσοστά αύξησης της θερµοκρασίας είναι από 2.82%
έως 7.85% και από 2.36% έως 3.91% αντίστοιχα για τις δύο πόλεις. Μόνη
εξαίρεση αποτελεί ο µήνας Σεπτέµβριος για τη Θεσσαλονίκη, κατά τον οποίο
παρατηρείται µείωση της µέσης θερµοκρασίας κατά 0.23ºC (ποσοστό 1.04%).
Κατά τους χειµερινούς µήνες η αύξηση της θερµοκρασίας ανάµεσα στις δύο
δεκαετίες κυµαίνεται από 0.29ºC (Ιανουάριος) έως 1.17ºC (Φεβρουάριος) για
την Αθήνα και από 0.21ºC (Ιανουάριος) έως 0.98ºC (Φεβρουάριος) για τη
Θεσσαλονίκη. Τα ποσοστά αύξησης της θερµοκρασίας είναι από 3.08% έως
12.52% και από 3.43% έως 14.21% αντίστοιχα για τις δύο πόλεις. Εξαίρεση
αποτελεί ο µήνας Απρίλιος και για τις δύο πόλεις, κατά τον οποίο
παρατηρείται µείωση της µέσης θερµοκρασίας κατά 0.02ºC (ποσοστό 0.15%)
για την Αθήνα και κατά 0.41ºC (ποσοστό 2.84%) για τη Θεσσαλονίκη. Η µέση
ετήσια θερµοκρασία, ανάµεσα στις δύο δεκαετίες, αυξήθηκε κατά 1ºC για την
Αθήνα και κατά 0.6ºC για τη Θεσσαλονίκη.
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Τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν µία ένδειξη της αλλαγής του κλίµατος κατά
τη δεύτερη δεκαετία µε ηπιότερους χειµώνες και θερµότερα καλοκαίρια [7].
Βέβαια εάν οι µέσες αυτές θερµοκρασίες συγκριθούν µε τις αντίστοιχες
µέσες ετήσιες της περιόδου 1951-1979 για την Αθήνα και 1936-1975 για τη
Θεσσαλονίκη [8], η αύξηση που προκύπτει είναι 0.41ºC και 0.04ºC αντίστοιχα
για τις δύο πόλεις, οπότε για να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα πρέπει η
εξέλιξη των θερµοκρασιών να µελετηθεί για ακόµη περισσότερα χρόνια.
Οι συνολικές βαθµοηµέρες της χειµερινής περιόδου (Οκτώβριος - Απρίλιος),
υπολογίστηκαν σε θερµοκρασίες βάσης από 10 έως 20ºC, και οι συνολικές
βαθµοηµέρες της θερινής περιόδου (Ιούνιος – Σεπτέµβριος), σε
θερµοκρασίες βάσης από 20 έως 28ºC. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζονται ενδεικτικά οι συνολικές βαθµοηµέρες θέρµανσης της
περιόδου 1983-2002 για θερµοκρασία βάσης (ΘΒ) 15ºC και οι συνολικές
βαθµοηµέρες ψύξης για θερµοκρασία βάσης (ΘΒ) 24ºC (εικόνες 2 και 3 για
Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα). Οι θερµοκρασίες αυτές είναι οι πλέον
συνήθεις θερµοκρασίες ισορροπίας κανονικά θερµοµονωµένων κτιρίων χωρίς
ιδιαίτερα µεγάλα θερµικά κέρδη από εσωτερικές πηγές θερµότητας και
ηλιακή ακτινοβολία.
Από τα διαγράµµατα των εικόνων 2 και 3 προκύπτει µία σταθερή τάση
µείωσης των βαθµοηµερών θέρµανσης και αύξησης των βαθµοηµερών ψύξης
και για τις δύο πόλεις, κυρίως από το έτος 1996 και µετά.
Οι βαθµοηµέρες θέρµανσης είναι µικρότερες και οι ψύξης µεγαλύτερες από
το µέσο όρο της εικοσαετίας και για τις δύο πόλεις. Και τα αποτελέσµατα αυτά
αποτελούν µία ένδειξη της αλλαγής του κλίµατος µε ηπιότερους χειµώνες και
θερµότερα καλοκαίρια.
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Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τη συχνότητα εµφάνισης σε ώρες [h]
διαστηµάτων θερµοκρασίας εύρους 2.8ºC ανά περίοδο (χειµερινή, θερινή) και
ανά δεκαετία παρουσιάζονται στα διαγράµµατα των εικόνων 4 έως 5 για την
Αθήνα και 6 έως 7 για τη Θεσσαλονίκη. Η χειµερινή περίοδος περιλαµβάνει
τους µήνες Νοέµβριο έως Απρίλιο, οπότε τα κτίρια συνήθως απαιτούν
θέρµανση και η θερινή περίοδος του µήνες Ιούνιο έως Σεπτέµβριο, οπότε τα
κτίρια απαιτούν ψύξη.
Για τις δύο δεκαετίες 1983-1992 και 1993-2002, στις δύο πόλεις και σε όλες τις
περιόδους παρατηρείται µείωση της συχνότητας εµφάνισης των χαµηλών
θερµοκρασιών και αύξηση της συχνότητας των υψηλών θερµοκρασιών.
Επιβεβαιώνεται δηλαδή και εδώ η αλλαγή του κλίµατος, λόγω της αύξησης της
θερµοκρασίας περιβάλλοντος, µε ηπιότερους χειµώνες και θερµότερα
καλοκαίρια. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις και µειώσεις παρατηρούνται αντίστοιχα
στις υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες, αν και τα αποτελέσµατα για τις πολύ
υψηλές και τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικά,
διότι η συχνότητα εµφάνισης σε ώρες των διαστηµάτων αυτών είναι πολύ
µικρή. Τα διαστήµατα που µπορούν θεωρηθούν ως όριο για τη µείωση της
συχνότητας εµφάνισης των χαµηλών θερµοκρασιών και της αύξησης της
συχνότητας των υψηλών θερµοκρασιών είναι το 11.2-14.0ºC για τη χειµερινή
περίοδο και το 28.0-30.8ºC για τη θερινή.
3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ
Για να εξετασθεί η επίδραση της µεταβολής των θερµοκρασιακών δεδοµένων
στην κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων, υπολογίσθηκαν οι ενεργειακές
απαιτήσεις ενός τυπικού κτιρίου-µοντέλου για θέρµανση και ψύξη.
Η µεθοδολογία που εφαρµόσθηκε είναι η µέθοδος βαθµοηµερών µεταβλητής
βάσης (variable base degree-days method) [2,3,5].
Το κτίριο είναι µια πανταχόθεν ελεύθερη διώροφη πολυκατοικία, µε επίπεδη
οροφή, pilotis και 2 διαµερίσµατα των 88 m2 ανά όροφο. Το ύψος κάθε
ορόφου είναι 3 m. Τα ανοίγµατα του κτιρίου κατανέµονται στην βόρεια και
νότια πλευρά του και αποτελούν το 13% και 33% της εξωτερικής επιφάνειας
αντίστοιχα. Η ανατολική και δυτικά πλευρά δεν έχουν ανοίγµατα για την
περίπτωση που θα χτιστεί κάποιο κτίριο στο µέλλον.
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Η θερµική µόνωση του κτιρίου είναι από θερµοµονωτικά υλικά που
χρησιµοποιούνται στα ελληνικά κτίρια και οι συντελεστές θερµοπερατότητας
δεν υπερβαίνουν τα όρια που έθετε ο Ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης.
Η εσωτερική θερµοκρασία του κτιρίου θint θεωρήθηκε σταθερή και ίση µε
20ºC κατά τη χειµερινή περίοδο ενώ κατά τη θερινή περίοδο θεωρήθηκε ίση
µε 26ºC. Ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα του κτιρίου θεωρήθηκε ίσος µε
0.5 ach, εκτός από τα λουτρά στα οποία θεωρήθηκε ίσος µε 1.5 ach.
Ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών του κτιρίου H, ως άθροισµα του
συντελεστή θερµικών απωλειών λόγω µεταφοράς HT και του συντελεστή
θερµικών απωλειών λόγω αερισµού HV, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 12831
[32], υπολογίσθηκε ίσος µε 730 W/K.
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Ο συνολικός συντελεστής απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης (λέβητας
θερµού νερού µε καυστήρα πετρελαίου και θερµαντικά σώµατα νερού)
θεωρήθηκε ίσος µε 0.85 και ο βαθµός απόδοσης του συστήµατος ψύξης
(τοπικές κλιµατιστικές συσκευές) θεωρήθηκε ίσος µε 2.8. Οι τιµές για τα
θερµικά κέρδη από ανθρώπους, φωτισµό και συσκευές καθώς και διάφορες
κλιµατικές παράµετροι ελήφθησαν από τις ΤΟΤΕΕ [9,10].
Οι ενεργειακοί υπολογισµοί έγιναν για όλους του µήνες της χειµερινής και
θερινής περιόδου για τις δύο πόλεις, και οι ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις
του κτιρίου για θέρµανση και ψύξη υπολογίστηκαν µε θερµοκρασιακά
δεδοµένα (βαθµοηµέρες θέρµανσης και ψύξης) των δεκαετιών 1983-1992 και
1993-2002. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2,
αντίστοιχα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η θερµική ενέργεια για
θέρµανση Qht σε [kWhtherm] εκτιµήθηκε από τις ενεργειακές απαιτήσεις του
κτιρίου και τον συνολικό βαθµό απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης.
Αντίστοιχα, η ηλεκτρική ενέργεια για ψύξη Qce σε [kWhel] υπολογίστηκε από
τις ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη και τον βαθµό απόδοσης του συστήµατος
ψύξης. Η πρωτογενής ενέργεια για θέρµανση Qhp και ψύξη Qcp
προσδιορίστηκαν από τη θερµική Qht και την ηλεκτρική Qce ενέργεια, µε
τη χρήση συντελεστών µετατροπής 1.1 and 2.9 αντίστοιχα, σύµφωνα µε τον
ΚΕΝΑΚ [11]. Η συνολική πρωτογενής ενέργεια Qtot σε [kWh] είναι το άθροισµα
των Qhp και Qcp.
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Από τα αποτελέσµατα των πινάκων 1 και 2, συµπεραίνεται ότι η απαιτούµενη
θερµική ενέργεια για τη θέρµανση του κτιρίου µειώθηκε κατά τη δεκαετία
1993-2002, σε σύγκριση µε την απαιτούµενη ενέργεια κατά τη δεκαετία 19831992, και για τις δύο πόλεις. Το ποσοστό µείωσης είναι 11.3% για το κτίριο
στην Αθήνα και 6.1% για το κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετα, κατά τη θερινή
περίοδο, η απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια για την ψύξη του κτιρίου κατά τη
δεκαετία 1993-2002 αυξήθηκε σε σχέση µε τη δεκαετία 1983-1992. Τα
ποσοστά αύξησης είναι 28.5% και 13.2%, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη
αντίστοιχα. Η συνολική πρωτογενής ενέργεια που αντιστοιχεί στις
ενεργειακές απαιτήσεις για θέρµανση και ψύξη, ανάµεσα στις δύο δεκαετίες,
µειώθηκε κατά 1% στο κτίριο στην Αθήνα και κατά 3% στο κτίριο στη
Θεσσαλονίκη.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη σύγκριση των θερµοκρασιακών δεδοµένων ανάµεσα στις δύο
δεκαετίες προκύπτει µία τάση για αύξηση των µέσων µηνιαίων θερµοκρασιών,
µείωση των µέσων τιµών βαθµοηµερών θέρµανσης, αύξηση των µέσων τιµών
των βαθµοηµερών ψύξης, µείωση της συχνότητας εµφάνισης των
διαστηµάτων χαµηλότερων θερµοκρασιών και αύξηση της συχνότητας
εµφάνισης των διαστηµάτων υψηλότερων θερµοκρασιών. Η συµπεριφορά
χρήζει περαιτέρω µελέτης που ενδεχοµένως θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των
δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στους υπολογισµούς ενεργειακής
συµπεριφοράς κτιρίων.
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και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, ΤΕΕ, 2010.
10. Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010: Κλιµατικά
δεδοµένα ελληνικών περιοχών, ΤΕΕ, 2010.
11. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Τεύχος ∆εύτερο, Αριθµ.
∆6/Β/οικ. 5825, ΄Εγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Αρ. Φύλλου 407, 9-42010.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ
ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αναπλ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
Πολυτεχνείου Κρήτης

Τα στοιχεία του κελύφους των κτιρίων απορροφούν
θερµική ενέργεια κατά τη διάρκεια της ηµέρας
όταν, κατά τεκµήριο, επικρατούν υψηλές
θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Την ενέργεια αυτή
την αποθηκεύουν στη µάζα τους, µε αποτέλεσµα
να αυξάνει η θερµοκρασία τους. Κατά τη διάρκεια
της νύχτας, όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος
πέφτει, η αποθηκευµένη θερµότητα αποδίδεται
στο περιβάλλον. Η απόδοσή της γίνεται και από τις
δύο πλευρές του κελύφους, άρα, εν µέρει, προς το
εσωτερικό του κτιρίου (Εικόνα 1). Η διαδικασία
αυτή επιδρά στη ροή θερµότητας από το
περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτιρίου και εν
τέλει στη διαµόρφωση της εσωτερικής
θερµοκρασίας.
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συµπεριφορά των κτιρίων »

Εικόνα 1: Σχηµατική απόδοση της επίδρασης της θερµικής µάζας του
κελύφους στη ροή θερµότητας από το περιβάλλον προς το εσωτερικό το
κτιρίου.
Η συµπεριφορά αυτή του κελύφους συνδέεται µε τη θερµοχωρητικότητα των
υλικών του, δηλαδή, την ιδιότητά τους να απορροφούν ή να αποβάλουν
θερµότητα και να µεταβάλλεται αντίστοιχα η θερµοκρασία τους.
Η θερµοχωρητικότητα ενός στοιχείου προσδιορίζεται από τη θερµική µάζα
του, δηλαδή, το γινόµενο της µάζας του επί την ειδική θερµότητα του υλικού
από το οποίο είναι κατασκευασµένο.
Στο διάγραµµα της εικόνας 2 εµφανίζονται οι συνέπειες της θερµικής µάζας
του κελύφους στην εσωτερική θερµοκρασία ενός κτιρίου. Η πράσινη καµπύλη
αντιπροσωπεύει τη διακύµανση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη
διάρκεια µιας ηµέρας (από τις 6:00 π.µ. µέχρι τις 6:00 της επόµενης µέρας).
Οι δύο άλλες καµπύλες παριστάνουν τη διακύµανση της θερµοκρασίας στο
εσωτερικό του κτιρίου η µπλε για µικρή θερµική µάζα κελύφους και η
κόκκινη για µεγάλη θερµική µάζα κελύφους. Παρατηρούµε ότι και στις δύο
περιπτώσεις η θερµοκρασία κυµαίνεται περί την ίδια µέση τιµή, αλλά µε
µικρότερο εύρος. Μέτρο της µείωσης του εύρους διακύµανσης της
θερµοκρασίας του εσωτερικού περιβάλλοντος έναντι της αντίστοιχης στο
εξωτερικό περιβάλλον αποτελεί ο παράγων µείωσης (decrement factor), που
ορίζεται από το πηλίκο της µέγιστης τιµής της εσωτερικής θερµοκρασίας,
Τimax προς τη µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, T0max.

Εικόνα 2: Μεταβολή της εσωτερικής θερµοκρασίας σε σύγκριση µε τη
θερµοκρασία περιβάλλοντος σε κτίριο µε µικρή και µεγάλη θερµική µάζα
κελύφους.
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Ακόµη, από το διάγραµµα της εικόνας 2 παρατηρούµε ότι η µέγιστη τιµή της
εσωτερικής θερµοκρασίας σηµειώνεται µε διαφορά χρόνου από τη µέγιστη
τιµή της θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Η χρονική αυτή διαφορά ορίζεται ως
παράγων καθυστέρησης (time lag factor). Στον πίνακα σηµειώνονται τιµές
παράγοντα καθυστέρησης τυπικών τοιχοποιιών κελύφους
Υλικό και πάχος τοιχοποιίας

παράγων καθυστέρησης

Σκυρόδεµα 25 cm

6.9 ώρες

∆ιπλή σειρά συµπαγών τούβλων 22 cm

6.2 ώρες

Κυψελωτό σκυρόδεµα 20 cm

7.0 ώρες

Πλινθοδοµή 25 cm

9.2 ώρες

Συµπιεσµένο έδαφος 25 cm

10.3 ώρες

Κάλυψη µε έδαφος 1 m

30 ηµέρες

Κάλυψη µε έδαφος 2 - 5 m

65 – 165 ηµέρες

« Ο ρόλος της θερµικής µάζας
του κελύφους στην ενεργειακή
συµπεριφορά των κτιρίων »

Τόσο ο παράγων µείωσης όσο και ο παράγων καθυστέρησης είναι ανάλογοι
της θερµικής µάζας των δοµικών στοιχείων που δέχονται και απορροφούν τη
θερµική ενέργεια. Ώστε, όσο µεγαλύτερη είναι η θερµική µάζα του κελύφους
τόσο µικρότερη είναι η διακύµανση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του
κτιρίου και τόσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη µετάδοση
της θερµότητας από την εξωτερική στην εσωτερική του πλευρά. Μάλιστα,
προκειµένου για συµπαγή δισδιάστατα δοµικά στοιχεία (τοίχους, δάπεδα,
οροφές) και δεδοµένου ότι τα περισσότερα δοµικά υλικά έχουν παρεµφερείς
τιµές ειδικής θερµότητας (µεταξύ 0.8 και 0.9 kJ kg−1 K−1), η επίδρασή τους
είναι ανάλογη του πάχους τους. Αυτό µας οδηγεί στη διαπίστωση ότι
µπορούµε να επιλέξουµε το πάχος του κελύφους προκειµένου να επιτύχουµε
η θερµότητα να φτάνει στην εσωτερική πλευρά του και να ελευθερώνεται στο
χώρο όταν θα είναι περισσότερο χρήσιµη (π.χ. τις απογευµατινές και βραδινές
ώρες). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση χρήσης υλικών αλλαγής φάσης (PCMs)
ως συστατικών του κέλυφος. Στα υλικά αυτά, η δυνατότητα αποθήκευσης
θερµικής ενέργειας σε λανθάνουσα µορφή αυξάνει σηµαντικά την ειδική
θερµότητά τους και µέσω αυτής τη θερµοχωρητικότητά τους. Έτσι, στην
περιοχή θερµικής άνεσης (µεταξύ περίπου 20 και 30 °C) µπορούµε να βρούµε
υλικά αλλαγής φάσης µε θερµοχωρητικότητα από 4 µέχρι 15 φορές
µεγαλύτερη από αυτή των συµβατικών δοµικών υλικών (τσιµέντο, τούβλα,
πέτρες κλπ). Με αυτά τα υλικά µπορούµε να επιτύχουµε πολύ υψηλές
θερµοχωρητικότητες κελύφους µε µικρά πάχη. Ενδεικτικά, στα όρια
θερµοκρασιών θερµικής άνεσης, η θερµική µάζα γυψοσανίδας πάχους 3 cm
που περιέχει στη σύστασή της PCM σε ποσοστό 30 % (πρόκειται για προϊόν
που ήδη κυκλοφορεί στο εµπόριο) ισούται περίπου µε τη θερµική µάζα ενός
τοίχου 18 cm από µπετόν ή 23 cm από τούβλα.
Οι επιδράσεις της θερµικής µάζας είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για τις
εσωτερικές συνθήκες σε κτίρια σε περιοχές µε µεγάλη διακύµανση της
θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Μάλιστα, τα οφέλη πολλαπλασιάζονται στην
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περίπτωση που η διακύµανση φτάνει σε τιµές πέραν των ορίων θερµικής
άνεσης. Για παράδειγµα, µπορεί σε ένα τόπο η θερµοκρασία το µεσηµέρι να
ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα και το βράδυ να πέφτει πολύ χαµηλά. Με ένα
κέλυφος που έχει παράγοντα καθυστέρησης 10-12 ώρες, οι ακραίες τιµές
θερµοκρασίας στο εσωτερικό περιβάλλον θα συµπίπτουν χρονικά µε τις
ακραίες τιµές θερµοκρασίας, αλλά µε αντίστροφο πρόσηµο, στο εξωτερικό
περιβάλλον. ∆ηλαδή, όταν µέσα θα έχει ζέστη, έξω θα έχει κρύο και
αντιστρόφως. Επί πλέον, η διακύµανση της εσωτερικής θερµοκρασίας θα
είναι µικρότερη από την αντίστοιχη εξωτερική.
Τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που η µέση τιµή της θερµοκρασίας
περιβάλλοντος βρίσκεται εντός των ορίων θερµικής άνεσης. Όταν αυτό δεν
συµβαίνει - π.χ. σε πολύ ψυχρά ή πολύ θερµά κλίµατα - η ευεργετική
επίδραση της θερµικής µάζας αναιρείται στο µέτρο που η µείωση της
διακύµανσης της εσωτερικής θερµοκρασίας που προκαλεί µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα αυτή να διατηρείται συνεχώς κοντά στην ανεπιθύµητη µέση τιµή
της θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Έτσι, περιορίζεται η δυνατότητα
επωφέλειας από τιµές της θερµοκρασίας περιβάλλοντος που µπορεί, κάποια
περίοδο της ηµέρας, να βρίσκονται εντός ορίων θερµικής άνεσης. Για το λόγο
αυτό, σε περιοχές µε πολύ θερµά κλίµατα, τα κτίρια είναι ελαφρά στην
κατασκευή τους (µικρή θερµική µάζα ) ενώ, σε πολύ ψυχρά κλίµατα, τα κτίρια
είναι µεν βαριά στην κατασκευή τους αλλά και ισχυρά θερµοµονωµένα ώστε
να αποφεύγεται η ανταλλαγή θερµότητας µε το περιβάλλον.
Εκτός από το κέλυφος, συνεισφορά στις διεργασίες θερµικής µάζας στα
κτίρια µπορεί να έχουν και εσωτερικά δοµικά στοιχεία, όπως δάπεδα και
εσωτερικές τοιχοποιίες, καθώς και στοιχεία εξοπλισµού και επίπλωσης στην
περίπτωση που αυτά δέχονται και απορροφούν τη θερµική ενέργεια από τις
ηλιακές ακτίνες µέσα από ανοίγµατα στο κέλυφος. Ακόµη, σε ορισµένες
περιπτώσεις συναντάµε διακριτά στοιχεία του κελύφους που αξιοποιούν τους
µηχανισµούς που περιγράψαµε προς όφελος της ενεργειακής συµπεριφοράς
του κτιρίου στο οποίο ανήκουν. Πρόκειται για τους, γνωστούς ως παθητικά
ηλιακά συστήµατα, τοίχους θερµικής µάζας (ή ηλιακοί τοίχοι όπως επίσης
λέγονται) στους οποίους ανήκουν και οι τοίχοι Trombe.
Οι τοίχοι θερµικής µάζας δεν επιδέχονται θερµοµόνωση, γεγονός που
αποτελεί µειονέκτηµα γιαυτούς: Η εξωτερική θερµοµόνωση εµποδίζει την
απορρόφηση της θερµικής ενέργειας του περιβάλλοντος (των ακτίνων του
ήλιου), ενώ η εσωτερική (ή έστω η µόνωση στον πυρήνα) εµποδίζει την
απόδοση της αποθηκευµένης θερµότητας στο εσωτερικό του κτιρίου. Μία
λύση για το πρόβληµα είναι η εφαρµογή διάφανης (ή ηµιδιάφανης)
θερµοµόνωσης στην εξωτερική τους πλευρά που, ενώ επιτρέπει τις ακτίνες
του ήλιου να τη διαπεράσουν και να µεταφέρουν σε αυτούς θερµική ενέργεια,
περιορίζει ταυτόχρονα τις θερµικές απώλειες στο περιβάλλον.
Οι τοίχοι θερµικής µάζας µπορούν να συνδυαστούν µε συστήµατα άµεσης
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην
άµβλυνση των θερµοκρασιακών διαφορών στο εσωτερικό του κτιρίων.
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Στην εικόνα 3 έχουµε ένα καλό παράδειγµα εφαρµογής αυτής της αρχής. Τα
ανοίγµατα προς την ανατολή είναι µεγαλύτερα ώστε να επιτυγχάνεται άµεση
εκµετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή, οι ακτίνες του ήλιου να
φτάνουν στο εσωτερικό του κτιρίου και να το θερµαίνουν "χωρίς
καθυστέρηση". Αντίθετα, στη δύση, τα ανοίγµατα είναι µικρότερα και το
πάχος του κελύφους µεγαλύτερο (µεγαλύτερη θερµική µάζα) ώστε αυτό να
απορροφά και να αποθηκεύει περισσότερη θερµότητα που θα την αποδίδει
στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προς το εσωτερικό (έµµεση
εκµετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας).

« Ο ρόλος της θερµικής µάζας
του κελύφους στην ενεργειακή
συµπεριφορά των κτιρίων »

Εικόνα 3: Άµεση και έµµεση (µέσω της θερµικής µάζας) αξιοποίηση της
ηλιακής ακτινοβολίας για περιορισµό των θερµοκρασιακών διαφορών στο
εσωτερικό του κτιρίου.
Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη θερµική µάζα του κελύφους αποτελούν
τα κτίρια σε επαφή µε έδαφος (earth sheltered buildings).
Όταν το έδαφος εφάπτεται στο κέλυφος ενός κτιρίου και δε µεσολαβεί
µεταξύ τους θερµοµόνωση, τότε η θερµική του µάζα επιπροστίθεται στη
θερµική µάζα του κελύφους και έτσι συµβάλει στη µείωση των
θερµοκρασιακών διαφορών στο εσωτερικό του κτιρίου. Εκτός από το έδαφος
επάνω στο οποίο εδράζεται κάθε κτίριο, µπορεί να έχουµε έδαφος σε επαφή
µε τµήµα του κατακόρυφου κελύφους (π.χ. σε εδάφη µε κλίση) ή ακόµη και
έδαφος που καλύπτει µέρος ή και όλη την επιστέγαση. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, συζητάµε για υπόγειο κτίριο. Όσο µεγαλύτερη είναι η κάλυψη του
κελύφους από το έδαφος, τόσο µεγαλύτερη η επίδραση της θερµικής µάζας
του και τόσο µικρότερη η διακύµανση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του
κτιρίου. Σε περιπτώσεις µεγάλης κάλυψης (π.χ. σε υπόγεια κτίρια), η
εσωτερική θερµοκρασία µπορεί να παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.
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Το έδαφος, λόγω της µεγάλης (πρακτικά άπειρης) θερµοχωρητικότητάς του,
εµφανίζει στα στρώµατα κάτω από την επιφάνειά του, θερµοκρασιακές
διακυµάνσεις µικρότερου εύρους από τις αντίστοιχες στον αέρα. Επί πλέον, οι
διακυµάνσεις αυτές παρουσιάζουν χρονική υστέρηση έναντι των αντίστοιχων
του αέρα. Η ηµερήσια και ετήσια διακύµανση της θερµοκρασίας σε
συγκεκριµένο βάθος στο έδαφος εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος, τις
κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, τη σύστασή του εδάφους κλπ. Σε βάθος
περίπου 80 - 100 cm οι ηµερήσιες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις πρακτικά
µηδενίζονται. Σε µεγαλύτερο βάθος, η µέση θερµοκρασία εδάφους
διατηρείται περί τους 13 °C µε 14 °C και µέχρι περίπου τα 14 m (προκειµένου
για την εύκρατη ζώνη) εµφανίζει µόνο ετήσια διακύµανση µε µικρότερο εύρος
και µε χρονική υστέρηση έναντι της αντίστοιχης στον αέρα. Έτσι, σε βάθος
περίπου 3 m (δηλαδή σε βάθος ενός υπόγειου ορόφου), λόγω της υστέρησης
στην εµφάνιση των ακραίων τιµών, οι χαµηλότερες θερµοκρασίες
καταγράφονται στα τέλη Μαρτίου µε αρχές Απριλίου και οι υψηλότερες στα
τέλη Σεπτεµβρίου µε αρχές Οκτωβρίου. Αυτή η διαφορά επηρεάζει τη
θερµική συµπεριφορά του κελύφους σε επαφή µε το έδαφος και µέσω αυτού
τις συνθήκες θερµικής άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου. Μάλιστα, η
επίδραση αυτή είναι γενικά ευεργετική (ψυχρές εσωτερικές επιφάνειες του
κελύφους κατά τη θερµή περίοδο και θερµές κατά την ψυχρή), γεγονός που
οδηγεί στην αµφισβήτηση της ανάγκης θερµοµόνωσης του κελύφους των
υπόγειων χώρων στα εύκρατα κλίµατα. Γι' αυτό και οι απαιτήσεις
θερµοµόνωσης του κελύφους σε επαφή µε έδαφος, σύµφωνα µε τους
σχετικούς κανονισµούς, είναι γενικά περιορισµένες έναντι των αντίστοιχων σε
κέλυφος στον αέρα και συναρτώνται από τα βάθος στο οποίο αναφέρονται.
Στα πλεονεκτήµατα των κτιρίων που περιβάλλονται από έδαφος
περιλαµβάνονται ακόµη η προστασία από αντίξοες περιβαλλοντικές
επιδράσεις, όπως βροχή, άνεµος, ηλιακή ακτινοβολία, θόρυβος κλπ και η
µείωση των θερµικών απωλειών λόγω αερισµού. Αντίθετα, στα µειονεκτήµατα
περιλαµβάνονται οι περιορισµοί σε φυσικό φωτισµό και αερισµό που µε τη
σειρά του συνεπάγεται υποβάθµιση της ποιότητας του αέρα και αυξηµένη
υγρασία στο εσωτερικό του κτιρίου. Ακόµη οι αντίστοιχες κατασκευές έχουν
αυξηµένες στατικές απαιτήσεις (οριζόντια και κατακόρυφα φορτία εδάφους)
και αυξηµένες απαιτήσεις υγροµόνωσης από εξωτερικά αίτια.
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1 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Η πρόταση “growing up green” κατατέθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού που διοργανώθηκε από τον ΟΣΚ (Οργανισµός
Σχολικών Κτιρίων) σε συνεργασία µε τη ∆ιεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) για
το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο διαγωνισµός
αφορούσε στο σχεδιασµό ενός σύγχρονου, καινοτόµου και βιοκλιµατικού
σχολείου που στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες του διεθνούς οργανισµού
ENISA (European Network and Information Security Agency), ο οποίος εδρεύει
στο Ηράκλειο από το 2005. Η αρχιτεκτονική σύνθεση του νέου Σχολείου
Ευρωπαϊκής Παιδείας πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολυπολιτισµική
διάσταση των µαθητών, να εναρµονίζεται µε το φυσικό περιβάλλον, να
ενσωµατώνει τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, να προωθεί τη χρήση
ανανεώσιµών πηγών ενέργειας και να προωθεί σύγχρονες εκπαιδευτικές
τάσεις. Για την πρόταση συνεργάστηκαν οι ε2 αρχιτέκτονες (Ιφιγένεια
Θεοδωρίδου και Ανδρέας Μέρµηγκας), η Μαρία Ανθοπούλου Αρχ. Μηχανικός
και η Άλκηστης Σκιαδοπούλου επίσης Αρχιτέκτων Μηχανικός.

πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2013

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Το αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελούσε µια µεγάλη πρόκληση. ∆εν είναι µόνο ο σχεδιασµός ενός
σύγχρονου βιοκλιµατικού σχολικού συγκροτήµατος, αλλά και οι πολυάριθµοι περιορισµοί οι οποίοι
εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία αυτού, που καθιστούν το εγχείρηµα δύσκολο. Σηµαντική παράµετρος
υπήρξε και το πολυπολιτισµικό περιβάλλον των µαθητών, καθώς και οι ηλικιακές διαφορές. Συνεπώς, η
ισορροπία µεταξύ του αειφόρου σχεδιασµού, της µελέτης ενός κτιρίου χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης
και βέλτιστων συνθηκών άνεσης, καθώς και η υψηλή ποιότητα αρχιτεκτονικής ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη. Με
δεδοµένη τη µακρά ιστορία του νησιού της Κρήτης, το λίκνο του Μινωικού πολιτισµού όπου χιλιάδες χρόνια
πριν οι άνθρωποι των διαφορετικών παραδόσεων ζούσαν αρµονικά στην ευηµερούσα αρχαία µινωική κοινωνία, η
παράµετρος των πολυπολιτισµικών επιρροών και της πολυµορφίας, καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό το σχεδιασµό
του κτιριακού συγκροτήµατος. Έτσι, το προτεινόµενο κτιριακό συγκρότηµα αντανακλά την ισορροπία, ή
αλλιώς, την «συµβίωση» των ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών µε διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.

Συνολικά, ο σχεδιασµός στόχευε στο να παρέχει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, µε λειτουργικότητα
και σωστές υποδοµές, στα πρότυπα του βιοκλιµατικού σχεδιασµού µε την ταυτόχρονη χρήση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, γεγονός που θα συµβάλει και στη γαλούχηση των µαθητών σε ευσυνείδητους πολίτες του
κόσµου.
2 Το πλαίσιο
Τα σχολικά κτίρια αντιπροσωπεύουν ένα µικρό ποσοστό στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο του κτιριακού
τοµέα και αποτελούν µια ιδιαίτερη περίπτωση κτιρίου σε ό,τι αφορά την ενεργειακή τους απόδοση. Οι
λειτουργικές δαπάνες για θέρµανση, ψύξη και αερισµό φαίνεται να είναι λιγότερο ή έστω εξίσου σηµαντικές
µε την επίτευξη θερµικής άνεσης, ποιότητας του εσωτερικού αέρα και ορθά επίπεδα φωτισµού, παράµετροι
οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη σωµατική, όσο και την ψυχική υγεία των µαθητών και κατ’ επέκταση και την
απόδοσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη κατασκευάστηκαν πολλά
εκπαιδευτικά κτίρια χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Επιπρόσθετα, µε την αναθεώρηση της Κοινοτικής
Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) εισήχθηκε το άρθρο 9 που αφορά στη «σχεδόν
µηδενική κατανάλωση ενέργειας» (nZEB – net Zero Energy Buildings) ως µια µελλοντική απαίτηση που πρέπει
να αρχίζει να εφαρµόζεται από το 2019 και µετά για όλα δηµόσια κτίρια και από το 2021 και µετά για όλους
τους τύπους νέων κτιρίων. Συνεπώς, πέρα από τις προδιαγραφές του Κ.Εν.Α.Κ. ο σχεδιασµός του σχολικού
κτιριακού συγκροτήµατος βασίστηκε και στις προβλεπόµενες απαιτήσεις, ενισχύοντας την πρόταση µε
καινοτόµες ιδέες βιοκλιµατικού σχεδιασµού.
Επιπρόσθετα, πέρα από τις ιδιαίτερες κλιµατικές συνθήκες της Κρήτης σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισαν και οι
προδιαγραφές που θέτει ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), όσον αφορά το σχεδιασµό των σχολικών
κτιρίων, τόσο σε σχέση µε την ενεργειακή τους απόδοση, όσο και σε σχέση µε τεχνικά ζητήµατα. Ως εκ
τούτου, η προτεινόµενη µελέτη ενσωµατώνει όλες τις προδιαγραφές σύµφωνα µε τα τεχνικά εγχειρίδια του
ΟΣΚ. Επιπλέον, το κτίριο µελετήθηκε βάσει των προδιαγραφών του Κ.Εν.Α.Κ. και των αντίστοιχων Τεχνικών
Οδηγιών.
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3 Η ιδέα
“Growing up green” - Η ιδέα βασίστηκε στη δηµιουργία µιας λύσης, η οποία
θα επιτρέπει στους µαθητές να µεγαλώνουν µέσα και µαζί µε τη φύση. Για το
λόγο αυτό το Σχολικό Συγκρότηµα επιτρέπει στα παιδιά να αντιλαµβάνονται τη
φύση γύρω τους ακόµα και σα στοιχείο της δόµησης ήδη από µικρή ηλικία και
να µεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους διδάσκει τα οφέλη της
βιωσιµότητας και το σεβασµό στο φυσικό πλούτο.

« Growing up green »

Το ίδιο το έδαφος δηµιουργεί πτυχώσεις και µετατρέπεται σε κτίριο,
ενσωµατώνοντας της αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής (εικόνα 1).Τρεις
παράλληλοι, γραµµικοί, ανεξάρτητοι όγκοι ξεπροβάλουν από το έδαφος και
κατευθύνονται κάθετα προς τον υφιστάµενο δρόµο. Όλοι οι όγκοι
περιστρέφονται και λυγίζουν ώστε να παραλάβουν νοτιοανατολικό
προσανατολισµό. Κάθε όγκος έχει ένα διαφορετικό ύψος, αποτελούµενος από
ένα, δύο και τρία επίπεδα. Ο µεγαλύτερος όγκος βρίσκεται στο χαµηλότερο
σηµείο του οικοπέδου και ο χαµηλότερος τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο
του, µε αποτέλεσµα την οµοιόµορφη και σχεδόν συνεπίπεδη κατανοµή τους.
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται τρεις ανεξάρτητες κτιριακές µονάδες µε
ανεξάρτητους υπαίθριους χώρους. Κάθε όγκος φιλοξενεί από µία σχολική
µονάδα, σύµφωνα µε το κτιριακό πρόγραµµα. Το σχολικό συγκρότηµα
συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες όρους δόµησης, όσον αφορά τη µέγιστη
κάλυψη [3.823,21 m2], τη µέγιστη δόµηση [6.244,31 m2], τη µέγιστη
επιτρεπόµενη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου [15m ], τη
µέγιστη απόσταση µεταξύ των κτιρίων [10µ] και το µέγιστο ύψος [14µ].

Η κίνηση του εδάφους που άλλοτε υψώνεται και άλλοτε χαµηλώνει συµβάλει
στην ενιαία διαµόρφωση των κτιριακών όγκων και των υπαίθριων χώρων τους.
Για παράδειγµα η οροφή του νηπιαγωγείου είναι ουσιαστικά το ισόγειο του
δηµοτικού σχολείου και η οροφή του δηµοτικού σχολείου γίνεται το +1
επίπεδο του κτιρίου διοίκησης και την ίδια στιγµή το επίπεδο +3 του κτιρίου
που φιλοξενεί την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε προσβάσιµα φυτεµένα
δώµατα. Με αυτό τον τρόπο, όλες οι µονάδες αποτελούν µια οντότητα, ενώ
την ίδια στιγµή λειτουργούν ανεξάρτητα, τόσο κατά τη διάρκεια των
µαθηµάτων όσο και των διαλειµµάτων (εικόνα 2 και 3).

Ο σχεδιασµός αυτός θέτει το φυσικό φως ως κύριο µέσο ηλιασµού τόσο στις
αίθουσες διδασκαλίας όσο και στους υπαίθριους χώρους, ενώ οι ίδιοι οι
κτιριακοί όγκοι παρέχουν την απαιτούµενη σκίαση αλλά και το διαχωρισµό
των χρήσεων χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες κατασκευές. Οι σωστές
υποδοµές και η λειτουργικότητα αποτέλεσαν βασικά στοιχεία του
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σχεδιασµού, ενώ η επίλυση βασίστηκε τόσο στη διασφάλιση υψηλών
συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος, εξοικονόµησης ενέργειας και
αειφορικότητας.
Το σχήµα του παραπέµπει σε ένα λευκό-πράσινο γλυπτό που αναπτύσσεται
από το έδαφος. Οι τρεις όγκοι, αντιπροσωπεύουν τη σχέση µεταξύ των
διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισµών, η οποία παρά τη διαφορετικότητα
παραµένει συνεκτική, καθιστώντας έτσι το σχολείο σύµβολο ποικιλίας και
ενότητας.

« Growing up green »

4 Περιβαλλοντικός και ενεργειακός σχεδιασµός
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός αποτελεί τη βάση για ένα κτίριο χαµηλής
ενεργειακής κατανάλωσης. Έτσι, για να διασφαλιστεί η σωστή ενεργειακή
συµπεριφορά του κτιρίου ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα: µειώθηκαν τα
φορτία θέρµανσης, ψύξης, αερισµού και ηλεκτρικής ενέργειας, εντάχθηκαν
σε αυτό παθητικά συστήµατα θέρµανσης, δροσισµού και φυσικού αερισµού,
ενσωµατώθηκαν συστήµατα ΑΠΕ και τέλος έγινε χρήση συστηµάτων ΘΨΚ
υψηλής απόδοσης, πάντοτε µε γνώµονα την διατήρηση υψηλών συνθηκών
εσωτερικού περιβάλλοντος και περιβαλλοντικά κριτήρια (εικόνα 4).
Ειδικότερα, ενσωµατώθηκε στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό η αρχή του
διαµπερούς και υβριδικού αερισµού, καθώς και το σύστηµα νυχτερινού
δροσισµού, µε στόχο τη µείωση των ψυκτικών φορτίων. Για τον ίδιο λόγο, η
σκίαση τόσο των υπαίθριων χώρων όσο και των αιθουσών, χωρίς να
αποτρέπεται ο φυσικός φωτισµός, µελετήθηκε εκτενώς. Η µελέτη σκίασης
διεξήχθη για όλους τους κτιριακούς όγκους και τις αυλές για την 21η
∆εκεµβρίου και την 21η Ιουνίου για τις 9:00, 12:00 και 15:00 η ώρα. Η
χωροθέτηση όλων των χρήσεων έλαβε υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες σε φυσικό
φωτισµό, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε τεχνητό φωτισµό
και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Για την εξωτερική τοιχοποιία επιλέχθηκε σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης,
πάχους 5 εκ. µε πάχος τοίχων από ενισχυµένο σκυρόδεµα 30 εκ. και
συντελεστές θερµοπερατότητας της τάξης των 0,45 W/m2K και 0,57 W/m2K
αντίστοιχα. Το µεγάλο πάχος των τοίχων αυξάνει τη θερµοχωρητικότητά τους
και βελτιώνει την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου. Επιπρόσθετα,
επικαλύψεις ψυχρών υλικών προβλέφθηκαν τόσο στα οριζόντια όσο και στα
κατακόρυφα δοµικά στοιχεία των κτιριακών όγκων, προς αποφυγή
υπερθέρµανσης των αιθουσών. Τα ανοίγµατα µελετήθηκαν µε κουφώµατα
υψηλών προδιαγραφών και διπλούς υαλοπίνακες µε υψηλή ανακλαστικότητα
και χαµηλό συντελεστή θερµοπερατότητας, ώστε να µειωθούν τα ηλιακά
κέρδη το καλοκαίρι και οι θερµικές απώλειες το χειµώνα.
Σε ό,τι αφορά τη φύτευση των δωµάτων επιλέχθηκαν εντόπια ανθεκτικά,
αρωµατικά φυτά ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις κλιµατικές
συνθήκες του νησιού. Μελετήθηκε ο τύπος ηµιενταντικού φυτεµένου
δώµατος, µε δυνατότητα πρόσβασης από τους µαθητές. Το φυτεµένο δώµα
συµβάλει όχι µόνο στην καλύτερη ενσωµάτωση του κτιρίου στο φυσικό
περιβάλλον, αλλά και στη δηµιουργία µεγαλύτερων υπαίθριων χώρων, καθώς
και στη µείωση των ψυκτικών φορτίων στις υποκείµενες αίθουσες.
Σε όσα σηµεία το επέτρεπε η διάταξη των αιθουσών και το κτιριακό
πρόγραµµα συνολικά, οι κτιριακοί όγκοι σχεδιάστηκαν ως µερικώς
υπόσκαφοι, ώστε να απολαµβάνουν όλα τα οφέλη του παθητικού δροσισµού.
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Για τον ίδιο λόγο προβλέφθηκε οριζόντια σκίαση σε όλες τις νότιες αίθουσες
και κατακόρυφη στις ανατολικές και δυτικές όψεις.
Τα προτεινόµενα συστήµατα παθητικού αερισµού και δροσισµού, σκίασης και
φυσικού φωτισµού, καθώς και ο σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους, πέρα
από τα ενεργειακά οφέλη συνεισφέρουν δραστικά στην ποιότητα εσωτερικού
περιβάλλοντος και ειδικότερα στις εξής παραµέτρους:
- θερµική άνεση
- οπτική άνεση
- ακουστική άνεση
- ποιότητα εσωτερικού αέρα

« Growing up green »

Το µηχανικό σύστηµα ΘΨΚ συνδυάζει τη γεωθερµία µε τα ηλιοθερµικά, ώστε
να καλύψει τις ανάγκες σε θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης µε τη
χρήση ψυχρών οροφών και ενδοδαπέδιας θέρµανσης.
Το ενσωµατωµένο σύστηµα BEMS οργανώνει τη λειτουργία των µηχανικών και
παθητικών συστηµάτων, όπως ο υβριδικός φωτισµός και αερισµός, σύµφωνα
µε τις ενδείξεις των αισθητήρων στις σχολικές αίθουσες που καταµετρούν τα
επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, της φωτεινότητας, θερµοκρασίας και
υγρασίας, ρυθµίζοντας έτσι το βαθµό παρέµβασης των µηχανικών
συστηµάτων.
Το κτιριακό σύµπλεγµα βασίστηκε όχι µόνο σε κριτήρια χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης, αλλά και σε περιβαλλοντικά, όπως η διαχείριση αποβλήτων
(µείωση, επανάχρηση, ανακύκλωση), στη συλλογή και ανακύκλωση οµβρίων
υδάτων για την άρδευση των φυτεµένων δωµάτων και τις τουαλέτες, καθώς
και στις προβλεπόµενες µονάδες επεξεργασίας λυµάτων.
Σε ό,τι αφορά το µικροκλίµα, τα υλικά επιλέχθηκαν µε γνώµονα τη µείωση των
επιφανειακών θερµοκρασιών, την αύξηση του φαινοµένου της
εξατµισοδιαπνοής, την αύξηση της συγκράτησης άνθρακα και τη µείωση της
ανεπιθύµητης ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι, έγινε χρήση ψυχρών υλικών,
φυλλοβόλων και κωνοφόρων δένδρων σε σχέση µε τη θέση τους και τον
προσανατολισµό του κτιρίου, βλάστηση και ενσωµάτωση πρασίνου.
5 Ενεργειακή προσοµοίωση
Η ενεργειακή προσοµοίωση έγινε µε το δυναµικό πρόγραµµα ενεργειακής
προσοµοίωσης Energy Plus µε στόχο τη διερεύνηση της πραγµατικής
ενεργειακής του συµπεριφοράς. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µε τον
προτεινόµενο σχεδιασµό επιτυγχάνεται συνολική µείωση ηλεκτρικής
κατανάλωσης της τάξης του 54% (εικόνα 5) σε σχέση µε έναν συµβατικό
σχεδιασµό. Επιπρόσθετα, τα ψυκτικά φορτία µειώνονται κατά 35%. Ως εκ
τούτου οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µειώνονται δραµατικά.
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Επίσης οι επιφανειακές θερµοκρασίες των δοµικών στοιχείων ελαττώνονται
σηµαντικά µε τη χρήση ψυχρών υλικών και την προσθήκη του φυτεµένου
δώµατος (εικόνα 6 και 7). Τέλος, πολύ σηµαντικό συµπέρασµα είναι η µεγάλη
βελτίωση των επιπέδων θερµικής άνεσης µέσα στις σχολικές αίθουσες
σύµφωνα µε τα ακόλουθα διαγράµµατα για µία τυπική µέρα του Μαΐου
(εικόνα 8 και 9).

6 Συµπεράσµατα
«Μην εκπαιδεύεις τα παιδιά µέσω της βίας και του εξαναγκασµού.
Καθοδήγησε τα σε ό,τι διασκεδάζει το µυαλό τους. Μόνον έτσι θα
ανακαλύψεις µε βεβαιότητα τον βαθµό και τους τοµείς ιδιοφυίας, στο κάθε
παιδί ξεχωριστά». Πλάτωνος Πολιτεία. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της
προτεινόµενης “growing up green”: όπως το κτίριο αναπτύσσεται από το
έδαφος, τα παιδιά αναπτύσσονται µαζί του. Μαθαίνουν να ενσωµατώνονται
στο περιβάλλον και να το σέβονται. Η ανακύκλωση, η συλλογή και
επανάχρηση του βρόχινου νερού, η περιποίηση της βλάστησης και της
διατήρησης της ενέργειας δεν είναι γενικές και θεωρητικές ιδέες. Αντίθετα, οι
µαθητές µπορούν να επισκεφθούν, να αισθανθούν και να κατανοήσουν τη
σχέση του κτιρίου µε το περιβάλλον του και να γίνουν ενεργά µέρη της
ενεργειακής συµπεριφοράς του και το περιβαλλοντικού του προφίλ.
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ:
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

άρθρο:
Φραγκογιάννης Γιώργος
Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
∆ρ. Γεωθερµικών συστηµάτων ΕΜΠ
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Θέρµανση και ψύξη κτηρίων- ανάγκη ή πολυτέλεια;
Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ραγδαίας αύξησης της τιµής των ορυκτών
καυσίµων, στο επίκεντρο του προβληµατισµού κατά την κατασκευή ή
ανακαίνιση ενός κτιρίου, τίθεται η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος
κλιµατισµού το οποίο θα συµβάλει τόσο στην εξοικονόµηση πρωτογενούς
ενέργειας, όσο και στη δραστική µείωση του κόστους θέρµανσης και ψύξης.
Ενδεικτικό είναι ότι από το 2007 έως σήµερα, η ετήσια δαπάνη για την
κάλυψη των θερµικών και ψυκτικών αναγκών µε συµβατικά συστήµατα
θέρµανσης (καυστήρες πετρελαίου, ενεργοβόρες ηλεκτρικές κλιµατιστικές
συσκευές) έχει τριπλασιαστεί, γεγονός που καθιστά οικονοµικά
δυσβάστακτη, την αναγκαία για όλους, θερµική άνεση.
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Σε αυτό ακριβώς το πρόβληµα απαντά η αξιοποίηση της δωρεάν
αποθηκευµένης θερµότητας του υπεδάφους, µέσω των γεωθερµικών αντλιών
θερµότητας. Η Γεωθερµία µε αντλίες θερµότητας σήµερα αποτελεί την αιχµή
της τεχνολογίας στα συστήµατα κλιµατισµού, καθώς αποτελεί τον πιο
ενεργειακά αποδοτικό, περιβαλλοντικά καθαρό και οικονοµικά σκόπιµο,
σύστηµα για τη θέρµανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Τι είναι οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας;
Οι Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας, ή Εδαφικής Πηγής Αντλίες Θερµότητας
(ΕΠΑΘ), είναι ηλεκτροκίνητα συστήµατα που απελευθερώνουν την
αποθηκευµένη ενέργεια του µεγαλύτερου ηλιακού συλλέκτη που υπάρχει, τη
γη. Οι Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας, εκµεταλλεύονται τη σταθερή
θερµοκρασία του υπεδάφους,ή του νερού του υδροφόρου ορίζοντα, για να
παρέχουν θέρµανση, ψύξη και ζεστά νερά χρήσης. ∆απανώντας ηλεκτρική
ενέργεια, εξασφαλίζουν την µεταφορά θερµότητας από το υπέδαφος προς το
κτίριο, κατά την περίοδο της θέρµανσης και αντίστροφα από το κτίριο στο
υπέδαφος, κατά την περίοδο ψύξης.
Η πηγή θερµότητας των Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας µπορεί να είναι
είτε επιφανειακά ύδατα (λίµνες, ποτάµια) είτε ο υπόγειος υδροφόρος
ορίζοντας, ή ρευστό το οποίο κυκλοφορεί εντός γεωεναλλακτών σε κλειστό
κύκλωµα.

Εικόνα 1: διάφοροι τρόποι σύνδεσης των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας µε
το υπέδαφος.
Σε κάθε περίπτωση, αξιοποιείται η σταθερή θερµοκρασία του υπεδάφους,
καθ όλη τη διάρκεια του έτους, η οποία οδηγεί τις γεωθερµικές αντλίες
θερµότητας να λειτουργούν σε πολύ υψηλό συντελεστή απόδοσης COP
(COP=4 έως 6) το οποίο µεταφράζεται ότι για κάθε µια µονάδα ρεύµατος που
καταναλώνουµε, µεταφέρουµε 3 έως 5 µονάδες δωρεάν θερµότητας από το
υπέδαφος.
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« Γεωθερµία µε Αντλίες
Θερµότητας: Οφέλη από τη
Χρήση και Προοπτικές στην
Ελληνική Αγορά »

Πλεονεκτήµατα χρήσης
Τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη που απορρέουν από την επιλογή των
γεωθερµικών αντλιών θερµότητας, είναι ασύγκριτα, έναντι οποιουδήποτε
άλλου συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης.
- Οικονοµία από τη Γή
Το βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης Γ.Α.Θ για την κάλυψη των θερµικών και
ψυκτικών αναγκών των κτιρίων, αποτελεί το ελάχιστο λειτουργικό κόστος το
οποίο οδηγεί σε ετήσια εξοικονόµηση 80% περίπου, σε σύγκριση µε ένα
συµβατικό σύστηµα µε λέβητα και καυστήρα πετρελαίου ή 50% σε σύγκριση
µε τα κλιµατιστικά ή τις αντλίες θερµότητας αέρος.
Επιπλέον, ως σύστηµα αποτελεί µια ενιαία µονάδα για την κάλυψη όλων των
αναγκών σε θέρµανση και στη ψύξη του κτιρίου, µε ελάχιστο κόστος συντήρησης,
καθώς όλος ο εξοπλισµός είναι σε εσωτερικό χώρο, χωρίς απαιτήσεις καθαρισµού,
προβλήµατα φθοράς ή κλοπής της µονάδας. Ακριβώς επειδή αποτελεί
προστατευµένο σύστηµα απο φθορές έχει χρόνο ζωής περισσότερο από 25
έτη για την αντλία θερµότητας και 50 έτη για τους γεωεναλλάκτες,
εξασφαλίζοντας οικονοµική απόδοση σε βάθος χρόνου. Τα οικονοµικά οφέλη
απο τη χρήση των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας οδηγούν σε απόσβεση
του αρχικού κόστους κατασκευής η οποία σήµερα κυµαίνεται απο 3 έως 7
χρόνια, ενώ σε βάθος έχει µεγάλη περίοδος αποπληρωµής (τουλάχιστον 25 έτη).
- Λειτουργικότητα και αισθητική
Εκτός από τα σοβαρά οικονοµικά οφέλη, η χρήση των Γ.Α.Θ. αποτελεί την
καλύτερη επιλογή για τον αρµονικό συνδυασµό της αισθητικής ενός κτιρίου µε
την λειτουργικότητα του συστήµατος κλιµατισµού του. Το κτίριο απαλλάσσεται
από εξωτερικές µονάδες, δεν απαιτούνται εξωτερικές σωληνώσεις και ηλεκτρικές
παροχές, υποχρεωτικά ανοίγµατα αερισµού και καµινάδες. Η λειτουργία της
γεωθερµικής αντλίας θερµότητας είναι αθόρυβη, ενώ το µηχανοστάσιο απαιτεί
ελάχιστο χώρο (2-4τ.µ. για µια συµβατική κατοικία), αυξάνοντας την ωφέλιµη
επιφάνεια του κτιρίου. Σαν σύστηµα συνδυάζεται άριστα µε ενδοδαπέδια θέρµανση
και fan coil για ψύξη, διευκολύνοντας την εσωτερική διαρρύθµιση του κτιρίου.
- Άνεση, ασφάλεια και περιβαλλοντικά οφέλη για τους χρήστες
Το γεγονός ότι δεν χρησιµοποιούνται καύσιµα για την θέρµανση, απαλλάσσει
τον χρήστη από την ανάγκη ανεφοδιασµού και αποθήκευσης καυσίµων, ενώ
δεν πραγµατοποιούνται καύσεις οι οποίες οδηγούν σε προβλήµατα
µονοξειδίου του άνθρακα, οσµές και ρύπους. Με την µείωση της
πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για την λειτουργία των Γ.Α.Θ.,
επιτυγχάνεται σηµαντική ελάττωση των εκποµπών των αερίων που
δηµιουργούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε αντίστοιχα οφέλη τόσο για
το χρήστη, όσο και για το σύνολο της κοινωνίας.
Με εµπιστοσύνη στα εκατοµµύρια των χρηστών σε όλο τον κόσµο
Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας αποτελούν πλέον µια ώριµη τεχνολογία,
η οποία εδώ και δυο δεκαετίας χρησιµοποιείται µε µεγάλη επιτυχία σε
εκατοµµύρια εφαρµογών σε όλο τον κόσµο. Η οικονοµική, ενεργειακά
αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους, αξιοποιείται σε
κάθε είδους κτίριο. Από µικρές οικιακές εφαρµογές, έως µεγάλα δηµόσια και
ιδιωτικά κτίρια, σχολεία, πανεπιστήµια, βιοµηχανικά κτίρια, ενώ ιδιαίτερη
εφαρµογή βρίσκει σε θερµοκήπια, υδατοκαλλιέργειες και άλλες αγροτικές
εφαρµογές.
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« Γεωθερµία µε Αντλίες
Θερµότητας: Οφέλη από τη
Χρήση και Προοπτικές στην
Ελληνική Αγορά »

Εικόνα 2: Οριζόντιο γεωθερµικό σύστηµα στο Νηπιαγωγείο του Κολεγίου
Αθηνών. Έργο της Eneroots (www.eneroots.gr).
Στην Ελλάδα, η τεχνολογία αυτή βρίσκει όλο και µεγαλύτερο έδαφος τα
τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός της καθυστερηµένης ένταξης των Γ.Α.Θ.
στον ενεργειακό σχεδιασµό των κτιρίων, υπάρχουν πλήθος αξιόλογων
εφαρµογών (παραδείγµατα εφαρµογών www.eneroots.gr) και κυρίως
εκατοντάδες ικανοποιηµένοι χρήστες.
Χρειάζεται όµως να γίνουν συγκεκριµένα βήµατα από την πλευρά της
πολιτείας και των τεχνικών επιµελητηρίων, προκειµένου να διευκολυνθεί η
εγκατάσταση γεωθερµικών συστηµάτων, να προστατευθεί η τεχνολογία και
κυρίως οι τελικοί καταναλωτές.
Η πιστοποίηση των επαγγελµατιών, η θέσπιση οικονοµικών και φορολογικών
κινήτρων, η στήριξη κατασκευής πιλοτικών έργων εφαρµογής αποτελούν
ορισµένα µόνο από τα µέτρα που µπορούν να θεσπιστούν.
Ταυτόχρονα η οργανωµένη ενηµέρωση του τεχνικού κόσµου σε συνδυασµό µε
την εξορθολόγηση της αξιολόγησης των συστηµάτων κλιµατισµού όπως αυτά
κατηγοριοποιούνται από τις υπάρχουσες οδηγίες του (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010,
ΚΕΝΑΚ, κτλ), µπορούν να διευκολύνουν τους τεχνικούς στις σωστές επιλογές
και τελικά στην αύξηση των γεωθερµικών εφαρµογών στην Ελλάδα.
Αν η εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση των εκποµπών CO2 , αποτελεί
εθνική πολιτική για τη «βιώσιµη ανάπτυξη», τότε η αξιοποίηση των Γ.Α.Θ.
αποτελεί µονόδροµο γιατί οδηγεί:
• στη µείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης ενέργειας, στην εξοικονόµηση
ενεργειακών πόρων,
• στη µείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγόµενα ενεργειακά καύσιµα.
Η διεύρυνση της χρήσης των Γ.Α.Θ. στη χώρα θα συµβάλει άµεσα στην
επίτευξη ενός επιπλέον κοινωνικού στόχου, που είναι η αξιοποίηση φτηνής
και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας.
Η γη και ο ήλιος µας δίνει απλόχερα δωρεάν ενέργεια….. Ας την
εκµεταλλευτούµε
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ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος
Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Αντώνιος Τσερµεντσέλης
Μεταπτυχιακός Φοιτητής ∆.Π.Θ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Παρουσίαση των δεικτών θερµικής
άνεσης και µελέτη των κλιµατικών
συνθηκών µε σκοπό την ενεργειακή
δόµηση καθώς επίσης και την πλήρη
αλληλεπίδραση του δοµηµένου χώρου
µε το εξωτερικό περιβάλλον.
Αναλυτική προσέγγιση των
παραγόντων επίδρασης στην
ανθρώπινη αίσθηση άνεσης, τη
δηµιουργία κατάλληλου κτιριακού
εσωκλίµατος και τη µελέτη
εξωτερικού µικροκλίµατος.
Λέξεις-κλειδιά: θερµική άνεση, PMV PPD,συνθήκες άνεσης εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων, µικροκλίµα.
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« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αντικείµενο της δυναµικής ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων και των
ανοικτών χώρων αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον αντικείµενο όσον αφορά την
συµπεριφορά τους ιδιαίτερα στην εξοικονόµηση ενέργειας. Η θερµική άνεση
στο πλαίσιο της ορθολογικής ενεργειακής χρήσης αναλαµβάνει το ρόλο ενός
καθοριστικού δείκτη µε βάση τον οποίο ισορροπούν τα ποσά ενέργειας που
χρησιµοποιούνται για να επιτευχθεί ανθρώπινη ευφορία χωρίς να προκαλούν
µείωση στη ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν σηµαντικά
περιβαλλοντικά οφέλη. Ο αντικειµενικός στόχος λοιπόν είναι να επιτευχθούν
όλες εκείνες οι συνθήκες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έτσι
ώστε ο χρήστης να νοιώθει πλήρως άνετα (θερµικά, οπτικά, ακουστικά) σε ένα
υγειές περιβάλλον µε το οποίο θα αλληλεπιδρά καθηµερινά σε πλήρη
αρµονία.
2. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
Τι είναι η θερµική άνεση;
Για τον ορισµό της έννοιας της θερµικής άνεσης υπάρχουν τρείς διαφορετικές
προσεγγίσεις, µια φυσιολογική, µια θερµοφυσιολογική, και µια βασισµένη
στο ενεργειακό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώµατος.

Εικόνα2-1.
Σωµατική Θερµογραφία.

Εικόνα 2-2.
Βιοχηµικές λειτουργίες του
σώµατος.
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➢ Σύµφωνα µε τη φυσιολογική προσέγγιση και όπως καθορίζεται από τα
πρότυπα της ISO και της ASHRAE, θερµική άνεση για ένα άτοµο ορίζεται αυτή
η κατάσταση του εγκεφάλου που εκδηλώνει ικανοποίηση σε σχέση µε το
θερµικό περιβάλλον.
Ο ορισµός αυτός είναι προφανώς υποκειµενικός και αντανακλά µια ευρύτερη
διακύµανση της ατοµικής θερµικής αίσθησης. Έτσι στον ίδιο χώρο είναι
δυνατόν κάποιο άτοµο να εκφράζει την ικανοποίηση του για τις θερµικές
συνθήκες, ενώ κάποιο άλλο άτοµο τη δυσαρέσκεια του.
Η θερµοφυσιολογική προσέγγιση της άνεσης βασίζεται στην ενεργοποίηση
των θερµικών αισθητήρων στο δέρµα και τον υποθάλαµο και ορίζεται ως ο
ελάχιστος ρυθµός των νευρικών σηµάτων από αυτούς.
Σύµφωνα τώρα µε τον ενεργειακό ορισµό η κατάσταση της θερµικής άνεσης
επιτυγχάνεται όταν η θερµότητα που ρέει από και προς το ανθρώπινο σώµα
είναι ισοσταθµισµένη και η θερµοκρασία του δέρµατος και ο ρυθµός
εφίδρωσης κυµαίνονται
µέσα σε µια κλίµακα άνεσης που εξαρτάται από το µεταβολισµό.
Η µέση θερµοκρασία του δέρµατος παίζει καθοριστικό ρόλο και στους δύο
τελευταίους ορισµούς. Οι τιµές για τη θερµοκρασία του δέρµατος µπορούν να
προκύψουν από µοντέλα ενεργειακού ισοζυγίου και εµπειρικών σχέσεων. Τα
µοντέλα που στηρίζονται σε εµπειρικές σχέσεις, έχουν το µειονέκτηµα ότι
καθορίζονται για συγκεκριµένες κλιµατικές µεταβολές, ενώ αυτά του
ενεργειακού ισοζυγίου εφαρµόζονται καθολικά σε οποιοδήποτε σενάριο.
Ανθρώπινη θερµορύθµιση
Οι δραστηριότητες µεταβολισµού που εκτελεί το σώµα σχετίζονται σχεδόν
αποκλειστικά µε την θερµότητα που πρέπει συνεχώς να σπαταλά και να
ρυθµίζει έτσι ώστε να διατηρούνται φυσιολογικές οι θερµοκρασίες του
σώµατος. Ανεπαρκής θερµική απώλεια οδηγεί σε υπερθερµία, ενώ
υπερβολική θερµική απώλεια οδηγεί σε υποθερµία.
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Θερµοκρασίες δέρµατος άνω των 45 0C ή κάτω των 18 0C προκαλούν πόνο
(Hardy et al. 1952). Θερµοκρασίες δέρµατος που συνδέονται µε άνεση σε
καθιστικές δραστηριότητες είναι 33 µε 34 0C και µειώνονται καθώς
αυξάνεται η δραστηριότητα (Fanger 1968). Αντίθετα, οι εσωτερικές
θερµοκρασίες αυξάνονται µε την αύξηση της δραστηριότητας. Το κέντρο
ρύθµισης θερµοκρασίας στον εγκέφαλο λειτουργεί υπό συνθήκες 36,8 0C
στη φάση της ξεκούρασης και αυξάνεται στους 37,4 0C µε το βάδην και στους
37,9 0C κατά το αργό τρέξιµο. Η εσωτερική θερµοκρασία της τάξης των 28 0C
και κάτω µπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρδιακή αρρυθµία και θάνατο, ενώ
πάνω από 46 0C µπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.
Συνεπώς, η προσεκτική ρύθµιση της θερµοκρασίας του σώµατος είναι κρίσιµη
τόσο για την άνεση όσο και για την υγεία.
Η ανταλλαγή θερµότητας ανάµεσα στο περιβάλλον και το ανθρώπινο σώµα
γίνεται µε διάφορους τρόπους:
1. Με µεταφορά ή συναγωγή από το ανθρώπινο σώµα στον αέρα, διαµέσου
της επιδερµίδας.
2. Με ακτινοβολία από το ανθρώπινο σώµα προς τις
περιβάλλουσες επιφάνειες και αντίστροφα και είναι συνάρτηση της
επιφανειακής θερµοκρασίας και των γύρω επιφανειών.
3. Με αγωγή, όταν υπάρχει θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ της θερµότητας
του σώµατος και του περιβάλλοντα αέρα.
4. Με εξάτµιση, η οποία συντελείται µέσω της αναπνοής ή από την
επιδερµίδα µέσω της άδηλης διαπνοής και του ιδρώτα.

« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

Εικόνα 2-3.
Σωµατική Θερµογραφία.

Στη βάση της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, το συνολικό θερµικό
ισοζύγιο µεταξύ του σώµατος και του περιβάλλοντος µπορεί να γραφτεί:
HΜ - W = Hr + Hc + He + (Hlr + Hld)
(2.1)
Όπου:
ΗM: Ρυθµός παραγωγής θερµότητας από µεταβολισµό, (W)
W: Εξωτερικό µηχανικό έργο, (W)
He: Απώλεια θερµότητας εξαιτίας της εξάτµισης του ιδρώτα από την
επιφάνεια του δέρµατος, (W)
Hld: Απώλεια αισθητής θερµότητας διαµέσου της αναπνοής (οφειλόµενη στη
θερµοκρασιακή διαφορά του εισερχόµενου και εξερχόµενου αέρα), (W)
Ηlr : Απώλεια λανθάνουσας θερµότητας δια µέσου της αναπνοής
(οφειλόµενη στην εξάτµιση του νερού),(W)
Hr: Ανταλλαγή θερµότητας µε ακτινοβολία, (W)
Hc: Μεταφορά θερµότητας µε συναγωγή, (W)
Ο ρυθµός παραγωγής θερµότητας και απώλειας αλλάζει από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Αυτή η µεταβλητότητα µπορεί να προσδιοριστεί εκφράζοντας τις
µεταβλητές ανά µονάδα εµβαδού επιφανείας.
(2.2)
ΑΝ = 0,202 ·Wb0,425 ·Bh0,725
Όπου:
Wb: Είναι το βάρος του σώµατος και
Bh: Το ύψος του σώµατος.
Η θερµότητα που παράγεται από έναν ενήλικα άνθρωπο στη φάση της
ανάπαυσης είναι περίπου 100W. Για ένα άνθρωπο σε κατάσταση ξεκούρασης
αυτή η µεταβλητή είναι 58 W/m2 και καλείται 1met. Αυτό βασίζεται στον µέσο
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όρο των Ευρωπαίων αντρών, µε επιφάνια δέρµατος περίπου 1,8 m2.
Συγκριτικά, οι Ευρωπαίες γυναίκες έχουν κατά µέσο όρο επιφάνεια δέρµατος
1,6 m2. Φυσικά µπορούν να παρατηρηθούν συστηµατικές διαφορές σ΄αυτή τη
παράµετρο ανάµεσα σε εθνικά και γεωγραφικά σύνολα. Υψηλότεροι
µεταβολικοί ρυθµοί συχνά περιγράφονται σε σχέση µε το ρυθµό ξεκούρασης
(πίνακας 1). Γι’ αυτό το λόγο, ένα άτοµο που εργάζεται µε µεταβολικό ρυθµό
πέντε φορές το ρυθµό ξεκούρασης, θα είχε µεταβολικό ρυθµό 5 met.

Πίνακας 2- 1.
Σωµατικές δραστηριότητες.
Η ένδυση αποτελεί µια από τις παραµέτρους που εύκολα µπορεί να ρυθµίσει ο
κάθε άνθρωπος προκειµένου να αισθανθεί θερµικά άνετα, χωρίς να
100
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καταναλωθεί κάποια µορφή ενέργειας. Η ένδυση δηλαδή λειτουργεί ως ένα
είδος θερµικής αντίστασης στην αποβολή θερµότητας από την επιφάνεια του
σώµατος προς το εξωτερικό περιβάλλον. Η µονάδα της θερµικής αυτής
αντίστασης ονοµάζεται clo και χρησιµοποιείται για να εκφράσει τη θερµική
µόνωση που παρέχει ο ρουχισµός, και ισοδυναµεί µε 0,155 m2* Κ/Watt.
Ειδικότερα, στο παρακάτω πίνακα της ASHRAE, δίνεται αναλυτικά για κάθε
ρούχο η θερµική αντίσταση σε clo.

« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

1 clo = 0,155 m2* Κ/Watt

Πίνακας 2-2α.

Συντελεστής αντίστασης ρουχισµού.
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Πίνακας2- 2β. Συντελεστής αντίστασης ρουχισµού.
3. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει να συνδυαστούν όλες εκείνες οι µεταβλητές
που επηρεάζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αίσθηση άνεσης και
ορίζουν τη ποιότητα του περιβάλλοντος σε ένα µόνο δείκτη. Οι δείκτες
διαφέρουν όσον αφορά τη τοπική κλιµατική τους έκφραση, και τη
διαφορετική προσέγγιση των καθοριστικών εκείνων µεταβλητών που
επηρεάζουν τους παράγοντες άνεσης. Πολλοί είναι εκείνοι οι ερευνητές που
ασχολούνται µε τη αξιολόγηση και τη δηµιουργία δεικτών ανθρώπινης άνεσης
µε σκοπό τη καλύτερη έκφραση των µορφών ανταλλαγής θερµότητας.
Υπάρχουν δύο τουλάχιστον εφαρµογές των θερµικών δεικτών :
i. Η µία αφορά τον καθορισµό των απαιτήσεων θερµικής άνεσης στη φάση
του σχεδιασµού των κτιρίων.
ii. Η άλλη αφορά στον καθορισµό των απαιτήσεων θερµικής άνεσης κατά τη
λειτουργική φάση του κλιµατισµού των κτιρίων.

Εικόνα 3-1. Vitruvius’ φόρµουλα.
102
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Πίνακας 3-1β. Θερµικοί δείκτες.
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4. PMV – PPD
Προβλεπόµενη µέση ψήφος ΡΜV
Γνωρίζοντας την εξίσωση θερµικού ισοζυγίου (3.1), και έχοντας την ως σηµείο
αναφοράς, ο Fanger πρότεινε ένα δείκτη, ο οποίος εκτιµά τη θερµική
αίσθηση για κάποιο δεδοµένο συνδυασµό των παραµέτρων. Το ανθρώπινο
σώµα έχει την ικανότητα να διατηρεί το θερµικό ισοζύγιο µέσα σε ευρέα όρια
περιβαλλοντικών µεταβλητών, που όµως µόνο µια µικρή περιοχή µπορεί να
θεωρηθεί ως περιοχή άνεσης. Για αυτό το λόγο ορίζεται µια ποσότητα
θερµικού φορτίου L ως η διαφορά µεταξύ της παραγόµενης εσωτερικής
θερµότητας και των θερµικών απωλειών προς το περιβάλλον. Το θερµικό αυτό
φορτίο υπολογίζεται από την εξίσωση (3.3).
[ΗΜ/ΑΝ (1- η) - 0,32 [35,7 - 0,0275 ΗΜ/ΑΝ (1- η) - 84,2 – Pα] - 0,42 [ΗΜ/ΑΝ (1 - η) – 58] 1,410-3 ΗΜ/ΑΝ (34 – Τα) - 0,0017 ΗΜ/ΑΝ (44 – Ρα)] =[0,71 σ Fcl [(Τcl+ 273)4 - (Τmrt +
273)4] + Fclhc (Τcl – Τa)]

(3.1)
Με:

Tcl= 35,7 - 0,0275 ΗΜ/ΑΝ (1-η) - 0,155 Icl [0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4 - (Tmrt + 273)4] + Fcl·
hc(Tcl - Τa)]

(3.2)
Η ικανοποίηση της εξίσωσης (3.1) είναι προφανώς προϋπόθεση και συνθήκη
για θερµική άνεση (Fanger, 1970). Οι µεταβλητές που εµφανίζονται στις
εξισώσεις (3.1) και (3.2) είναι οι Icl, Fcl, ΗΜ/ΑΝ, η, v, Ta, Pa, Tmrt.

Όπου:
Icl = η θερµική αντίσταση κάθε επιµέρους ρουχισµού.
Fcl = ο λόγος του εµβαδού της επιφάνειας ντυµένου σώµατος προς το
εµβαδόν επιφάνειας γυµνού σώµατος.
V = η ταχύτητα του αέρα (m/s)
Τa= η θερµοκρασία περιβάλλοντος (°C)
Ρa= η µερική πίεση ατµών του αέρα (mb)
Tmrt= η µέση θερµοκρασία ακτινοβολίας (°C)
σ = η σταθερά Stefan - ΒοΙtzman (5,78•10-8 W/m2•Κ4)
Tcl= η θερµοκρασία εξωτερικής επιφάνειας ενδεδυµένου σώµατος
hc= συντελεστής µεταφοράς θερµότητας µε συναγωγή (W/m2 *°C)
L = ΗM/ΑN (1 - n) - 0,32 [4,066 (35,7 - 0,0275 ΗM/ΑN (1 - n) - 84,2 – Ρa]
-0,42 [ΗM/ΑN (1 - n) – 58] - 1,410-3 ΗM/ΑN (34 – Ta)
- 0,0017 ΗM/ΑN (44 – Pa) - 0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4 - (Tmrt + 273)4]
- Fcl hc (Tcl – Ta)
(3.3)
Σε συνθήκες άνεσης προφανώς πρέπει να είναι L=0. Εάν το L είναι διάφορο
του µηδενός, τότε οι µηχανισµοί του σώµατος αλλάζουν τη µέση θερµοκρασία
του δέρµατος και επιβάλλουν π.χ. την έκκριση ιδρώτα για τη διατήρηση του
θερµικού ισοζυγίου. Η θερµική αίσθηση τότε αλλάζει.
Ο Fanger κάνοντας εργαστηριακές µετρήσεις σε ειδικό θάλαµο έγραψε µια
εµπειρική συνάρτηση για διάφορα επίπεδα δραστηριότητας:
X = [0,35 exp(-0,042 ΗM/ΑN) + 0,032] L
(3.4)
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Ορίζοντας X =ΡΜV, την προβλεπόµενη µέση ψήφο εκφρασµένη σε ορισµένη
θερµική κλίµακα προκύπτει ο δείκτης θερµικής άνεσης ΡΜV:

« Θερµική Άνεση Και
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ΡΜV = [0,35 exp (-0,042 ΗM/ΑN) + 0,032] ΗM/ΑN (1-n) - 0,32[4,066 (35,7 - 0,0275
ΗM/ΑN
(1-n) - 84,2 – Pa] - 0,42[ΗM/ΑN (1-n) – 58] – 1,410-3 ΗM/ΑN (34 – Ta)
– 0,0017 ΗM/ΑN (44 – Pa) – 0,71 σ Fcl [(Tcl + 273)4– (Tmrt + 273)4] – Fclhc (Tcl – Ta)

(3.5)

Γενικά, ο παραπάνω δείκτης αποτελεί τη µέση ψήφο ενός συνόλου ανθρώπων
που εκφράζουν την αντίδραση τους για τη θερµική αίσθηση κάτω από
διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, σε µια κλίµακα που κυµαίνεται από το
-3 µέχρι το +3. Όταν, λοιπόν ο δείκτης ΡΜV=0, θεωρείται ότι παρέχονται οι
βέλτιστες συνθήκες θερµικής άνεσης. Μια θετική τιµή σηµαίνει ότι η
θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την ιδανική τιµή, ενώ µια αρνητική τιµή,
αντίστοιχα ότι η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη. Τιµές του ΡΜV µεταξύ του 0.5 και του +0.5 θεωρούνται γενικά αποδεκτές.
Πιο συγκεκριµένα, η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει τους εξής 7 βαθµούς
θερµικής αίσθησης:

Εικόνα 4-1. Κλίµακα θερµικής αίσθησης.
Ο δείκτης ΡΡD είναι µια έκφραση του βαθµού δυσφορίας για την οµάδα ως
σύνολο. Για τον υπολογισµό όµως του ποσοστού αυτών των ανθρώπων που
αισθάνονται ανικανοποίητοι µε το θερµικό περιβάλλον, ο Fanger ανέπτυξε
ένα νέο δείκτη, γνωστό ως "προβλεπόµενο ποσοστό δυσαρεστηµένων" (ΡΡD)
και έδωσε την παρακάτω σχέση µεταξύ του ΡΜV και του ΡΡD.
PPD = 100 - 95 exp (-0,335 PMV4 - 0,217 PMV2)
Παρατηρούµε σύµφωνα µε τη καµπύλη πως για PMV = 0, παρουσιάζεται ένα
ελάχιστο ποσοστό δυσαρέσκειας που είναι PPD = 5% . ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή
πως είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον
ίδιο χώρο.

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

Εικόνα 5-1. Τρισδιάστατο µοντέλο θερµικής άνεσης.
Οι τρείς βασικοί παράγοντες (θερµοκρασία αέρα, σχετική υγρασία και
ταχύτητα αέρα) που επηρεάζουν την θερµική άνεση, ερευνώνται άµεσα από
το τρισδιάστατο µοντέλο, το οποίο αναπαριστά σε τρισδιάστατο σχήµα τα άνω
και τα κάτω όρια αυτών, όπως φαίνεται στην εικόνα 5-1. Τα όρια αυτά
ορίζονται από τους µελετητές κατά τη διάρκεια της βασικής ανάλυσης και µε
βάση την εµπειρία τους στον σχεδιασµό κτιρίων, πάντα όµως µε βάση τις
ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο. Ο κύβος που δηµιουργείται στο
τρισδιάστατο γράφηµα αναπαριστά τις συνθήκες άνεσης και κάθε σηµείο
µέσα σε αυτόν, το οποίο προκύπτει από τον συνδυασµό των τριών βασικών
παραµέτρων δίνει στο µελετητή µια ιδέα για την κατεύθυνση που πρέπει να
κινηθεί ώστε να βελτιωθούν οι όποιες ατέλειες. Το µοντέλο αυτό είναι τελείως
ανθρωποκεντρικό και δεν επηρεάζεται από τα ισχύοντα πρότυπα, κάτι το
οποίο είναι µεγάλο πλεονέκτηµα αφού σε πολλές έρευνες έχουν παρατηρηθεί
µεγάλες διαφορές στις θερµοκρασίες άνεσης.
6. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Οι V. και Α. Olgyay ήτανε πρωτοπόροι στη συστηµατική διαδικασία
προσαρµογής του κτιρίου στις τοπικές κλιµατικές συνθήκες.
Εστίασαν αναλυτικά στην επίδραση της κάθε παραµέτρου του κλίµατος και
στις µεταβλητές εκείνες που καθορίζουν τη διαµόρφωση της θερµικής
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άνεσης. Τα συµπεράσµατα τους τα αποτύπωσαν στον «βιοκλιµατικό χάρτη»,
στον οποίο ορίζεται η ζώνη άνεσης σε σχέση µε την θερµοκρασία του αέρα,
την υγρασία, την µέση ακτινοβολούµενη θερµότητα, την ταχύτητα του αέρα,
την ηλιακή ακτινοβολία και την ψύξη λόγω εξάτµισης. Ο βιοκλιµατικός χάρτης
βρίσκει εφαρµογή σε περιοχές της εύκρατης ζώνης, κυρίως σε γεωγραφικά
πλάτη γύρω στις 40°, µε τη προϋπόθεση ότι η σωµατική δραστηριότητα είναι
καθιστική και το ντύσιµο σύνηθες.

« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

Εικόνα 6-1. Βιοκλιµατικός χάρτης κατά Olgyay.

Εικόνα 6-2.
Givoni Βιοκλιµατικός Χάρτης Κτιρίου.

Ο «Βιοκλιµατικός Χάρτης Κτιρίου» δηµιουργήθηκε από τον Β. Givoni, ο οποίος
χρησιµοποίησε ως βάση τον «ψυχροµετρικό χάρτη» και προσδιόρισε τη ζώνη
άνεσης. Σήµερα, χρησιµοποιείται διεθνώς για την διάγνωση του
αναµενόµενου εσωκλίµατος, µε βάση τα τοπικά κλιµατικά δεδοµένα . Βασική
αρχή του βιοκλιµατικού χάρτη κτιρίου είναι ο καθορισµός των ποιοτικών
κατευθύνσεων για τον σχεδιασµό του κελύφους του κτιρίου.
Η γραφική παράσταση Nicol (Nicol et al.,1994) ξεκινά από τα ευρήµατα του
Humphreys και των συνεργατών του, σύµφωνα µε τα οποία η θερµοκρασία
άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου διαφέρει ανάλογα µε τη µέση εξωτερική
θερµοκρασία. Η βασική υπόθεση σύµφωνα µε την οποία έχει σχεδιαστεί η
γραφική παράσταση είναι ότι η θερµοκρασία άνεσης αλλάζει µόνο από µήνα
σε µήνα. Για την ακρίβεια, το εύρος της αλλαγής µπορεί να είναι πολύ
µεγαλύτερο. Εποµένως το µοντέλο Nicol δε διευκρινίζει ποια θα είναι η
πραγµατική θερµοκρασία άνεσης σε µια δεδοµένη στιγµή, αλλά απλά ορίζει
τη µέση τιµή της σε ένα συγκεκριµένο κλίµα. Η γραφική παράσταση λοιπόν
δείχνει τη βέλτιστη θερµοκρασία την οποία ο κάθε µελετητής πρέπει να
πετύχει.
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« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

Πίνακας 6-1. Κλιµατικά δεδοµένα – δείκτες Nicol.

Εικόνα 6-3. Γραφική παράσταση Nicol µε συνδυασµένα τα ποσά ηλιακής
ενέργειας.
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Εικόνα 6-4. Γραφική παράσταση Nicol µε συνδυασµένες τις βαθµοηµέρες
θέρµανσης.
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7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Υπολογιστικά Εργαλεία προσοµοίωσης θερµικής απόκρισης δοµηµένων
χώρων και θερµικής άνεσης αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς στις µέρες
µας µε αποτέλεσµα την δυναµική αξιολόγηση των παραγόντων που
επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης στο χώρο. Αντικειµενικός σκοπός των
προσοµοιωτικών
µοντέλων είναι η
ανάλυση των βασικών
σηµείων απόκρισης του
ανθρώπινου σώµατος
στους
µεταβαλλόµενους
παράγοντες µε τη
βοήθεια µαθηµατικών
σχέσεων και εµπειρικών
µοντέλων.

« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

Εικόνα 7-1. Προγράµµατα ανάλυσης δεικτών άνεσης.
Οι µελετητές αποκτούν τη δυνατότητα χειρισµού αξιόλογων εργαλείων τα
οποία τους βοηθούν να προχωρήσουν στη δηµιουργία χώρων µελέτης και κατ’
επέκταση στη δυναµική αξιολόγηση τους µε στόχο την εξαγωγή ουσιαστικών
συµπερασµάτων (Κοσµόπουλος 2008).
Το λογισµικό RAYMAN αξιολογεί της συνθήκες άνεσης στο χώρο µελέτης
αναλύει τα δεδοµένα εισαγωγής και ενηµερώνει το χρήστη για τους
θερµικούς δείκτες που επικρατούν στο σηµείο αναφοράς. Η προσοµοίωση και
η αξιολόγηση των θερµικών δεικτών της περιοχής που µελετάται (Πλατεία
Αριστοτέλους) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καθορισµού των παραγόντων
εκείνων που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης στον εξωτερικό χώρο.

Εικόνα 7-2. Μοντελοποίηση πλατείας.

Εικόνα 7-3. Πολικό διάγραµµα σκίασης.
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« Θερµική Άνεση Και
Περιβάλλον »

Εικόνα 7-4. Κυλινδρικό διάγραµµα σκίασης.

Πίνακας 7-1. Αποτελέσµατα ανάλυσης του εξωτερικού χώρου µελέτης.
Αναλυτική προσέγγιση των δεικτών θερµικής άνεσης και θερµικής δυσφορίας
στο εσωτερικό δοµηµένων χώρων µε τη βοήθεια εξελιγµένων προγραµµάτων
δυναµικής προσοµοίωσης. Αξιολόγηση του αισθήµατος άνεσης σύµφωνα µε
τα κλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής τις τεχνικές προδιαγραφές του
δοµηµένου χώρου καθώς και των ανθρώπινων συνηθειών.

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