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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

Περίληψη

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό για το θεματικό αντικείμενο “Τεχνι-
κές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς”. Αρχικά παρουσιάζονται τα κριτήρια 
επιλογής του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται σε μία εγκατάσταση ψύξης ή 
κλιματισμού και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός των φορτίων 
που επιθυμούμε να παραλάβει η εγκατάστασή μας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρό-
ποι επεμβάσεων στα διάφορα σημεία του ψυκτικού κύκλου και τρόποι μείωσης των 
ψυκτικών φορτίων. Επιπλέον αναπτύσσονται οι καλές πρακτικές στην εγκατάσταση 
κλιματισμού και ψύξης. Τέλος αναλύονται οι αυτοματισμοί που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν καθώς και οδηγίες για την συντήρηση τμημάτων του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού.
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Summary

Summary

This manual contains the training material for the subject “Energy saving techniques 
for the refrigeration technician”. Initially, the criteria for selecting the mechanical 
equipment required in a cooling or air conditioning installation are presented and the 
way in which we calculate the loads according the system demands are analyzed. 
Next there are presented ways of intervening at different points in the refrigeration 
cycle and ways of reducing cooling load. In addition, good practices are developed 
for air conditioning and refrigeration installations. Finally, we analyze the automation 
that can be used as well as instructions for the maintenance of parts of the equipment 
used in refrigeration and air conditioning systems.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ

Εισαγωγή/Γενική περιγραφή

Αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψει την μεθοδολογία και τη λογική που 
πρέπει υιοθετήσει ένας μελετητής στη φάση του σχεδιασμού ώστε 
να καταλήξει στην αποδοτικότερη λύση εξοπλισμού. Θέτονται τα κρι-

τήρια βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή και δίνεται η μεθοδολογία με την οποία 
μπορούν να υπολογιστούν τα φορτία ψύξης για μια θερμική ζώνη. Τέλος δίνεται μια 
ευρεία κατηγοριοποίηση των εναλλακτικών επιλογών για κλιματισμό και σημειώνο-
νται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε κατηγορίας.

1
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

Σκοπός – Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και να 
αποτελέσει έναν οδηγό εκκίνησης για τον μελετητή ώστε να μπορεί 
να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή επιλογή ως προς τον εξοπλισμό 
του κλιματισμού
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ 1

1.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα συστήματα κλιματισμού διατηρούν τις επιθυμητές συνθήκες σε έναν χώρο. Σχεδόν 
σε κάθε εφαρμογή υπάρχουν πολλές επιλογές για τον μελετητή ώστε να καλύψει 
τόσο τις ανάγκες του πελάτη όσο και την ανάλογη νομοθεσία. Στην ανάλυση, επιλογή 
και εφαρμογή αυτών των επιλογών ο μελετητής θα πρέπει να θέσει ορισμένα ή όλα 
τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτό το κεφάλαιο καθώς και συγκεκριμένες πάνω στο 
εκάστοτε έργο παραμέτρους ώστε να επιτύχει τις λειτουργικές απαιτήσεις που συν-
δέονται με την πρόθεση του σχεδιασμού.

Αυτό το κεφάλαιο προορίζεται ως οδηγός για τον μελετητή που θα του δώσει την 
διαδικασία επιλογής που θα τον οδηγήσει στην βέλτιστη επιλογή συστήματος

1.1.1 Επιλέγοντας ένα σύστημα

Είναι ευθύνη του μελετητή να εξετάσει διάφορα συστήματα και εξοπλισμό ώστε να 
καταλήξει σε μία ή περισσότερες επιλογές που θα ικανοποιήσουν τους στόχους του 
έργου. Είναι εξαιρετικής σημασίας ο μελετητής και ο ιδιοκτήτης να συνεργαστούν και 
να αποφασίσουν τα κριτήρια που θα έχουν προτεραιότητα ώστε να επιτευχθεί ο σχε-
διαστικός στόχος. Η θερμική άνεση, η θέρμανση, η ψύξη και ο αερισμό πρέπει να ανα-
λογιστούν και να περιλαμβάνουν τα εξής:

  Θερμοκρασία

  Υγρασία

  Ταχύτητα του αέρα

  Ποιότητα του αέρα

  Εναλλαγές αέρα ανά ώρα

  Τοπικό κλίμα

  Απαιτήσεις πίεσης του χώρου

  Διαστασιολόγηση εξοπλισμού, που θα προκύψει από ανάλυση φορτίων

  Χωρικές απαιτήσεις

  Θέματα ασφαλείας

  Αρχικό κόστος εγκατάστασης
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  Κόστος λειτουργίας

  Κόστος συντήρησης

  Αξιοπιστία

  Ευελιξία

  Ανάλυση κύκλου ζωής

  Βιωσιμότητα του σχεδιασμού 

  Ακουστική και δονήσεις

  Πρόληψη μούχλας

Επειδή αυτοί οι παράγοντες συνδέονται ο ιδιοκτήτης, ο μελετητής και ο χειριστής πρέ-
πει να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα κριτήρια αλληλοεπηρεάζονται. Η 
σχετική βαρύτητα τέτοιων παραγόντων ποικίλει ανάλογα τον εκάστοτε ιδιοκτήτη κα-
θώς και από έργο σε έργο για τον ίδιο ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα τα κριτήρια συνήθως 
ενός ιδιοκτήτη είναι το αρχικό κόστος σε σύγκριση με το λειτουργικό κόστος, η χρονική 
έκταση και η συχνότητα της συντήρησης και αν η συντήρηση πρέπει να γίνει στον λει-
τουργικό χώρο, την επίδραση πιθανής βλάβης και το χρόνο διόρθωσής της. Κάθε κρι-
τήριο έχει διαφορετική προτεραιότητα που εξαρτάται από τους στόχους του ιδιοκτήτη.

1.1.2 Επιπρόσθετοι στόχοι

Επιπρόσθετα με τους αρχικούς στόχους ο μελετητής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
και να υπολογίζει και άλλους στόχους που μπορεί να θέσει ο ιδιοκτήτης. Αυτοί οι στόχοι 
μπορούν να είναι οι ακόλουθοι:

  Προώθηση ενός περιβάλλοντος χωρίς μικρόβια

  Αύξηση της εμπορευσιμότητας ενοικιαζόμενων χώρων

  Αύξηση του καθαρού εισοδήματος μέσω ενοικίασης

  Δημόσια εικόνα του ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να κάνει τους ανάλογους υπολογισμούς όταν ο μελετητής παρά-
σχει πλήρη ενημέρωση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε επιλο-
γής. Έτσι όπως ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να γνωρίζει τα οφέλη εναλλακτικών επιλογών 
κλιματισμού έτσι και ο μελετητής σπάνια γνωρίζει τους οικονομικούς και λειτουργι-
κούς στόχους του ιδιοκτήτη. Επομένως, ο ιδιοκτήτης πρέπει να συμμετέχει στην επι-
λογή του συστήματος από τη φάση του σχεδιασμού.
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1.1.3 Περιορισμοί συστήματος 

Μόλις οι στόχοι και τα κριτήρια του έργου έχουν τεθεί, θα πρέπει να προσδιοριστούν 
και να τεκμηριωθούν οι περιορισμοί κάθε συστήματος. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να 
είναι οι εξής:

  Περιορισμοί απόδοσης

  Απαιτήσεις νομοθεσίας

  Διαθέσιμος χώρος

  Διαθέσιμη πηγή ενέργειας

  Διαθέσιμη υποδομή

  Η αρχιτεκτονική του κτιρίου

  Οι απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που θα πρέπει να έχει ο χειριστής

  Η συσχέτιση της αποδοτικότητας του συστήματος σε σχέση με τον διαθέσιμο 
προϋπολογισμό για τα έξοδα της καταναλισκόμενης ενέργειας.

  Οι υπάρχοντες χρήστες του κτιρίου

1.1.4 Περιορισμοί κατασκευής

Ο μελετητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την ικανότητα κατασκευής του συστήμα-
τος κλιματισμού πριν το έργο φτάσει στην φάση της κατασκευής. Μερικοί από αυτούς 
τους περιορισμούς μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την επιτυχία του σχεδιασμού 
και δεν μπορούν να παραβλεφθούν στη φάση σχεδιασμού. Ορισμένα ζητήματα που 
σχετίζονται με την κατασκευή είναι:

  Οι υφιστάμενες συνθήκες

  Διατήρηση των συνθηκών του κτηρίου και της λειτουργίας του

  Ο προϋπολογισμός του έργου

  Το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής

  Η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού (χρόνοι παράδοσης κλπ.)

  Η τοποθέτηση του εξοπλισμού στον ενδεδειγμένο χώρο

  Η δυνατότητα συντήρησης του εξοπλισμού
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Λίγα έργα επιτρέπουν την ανάλυση όλων των εναλλακτικών επιλογών επομένως ο 
μελετητής καλείται να χρησιμοποιήσει ιστορικά δεδομένα, την εμπειρία του αλλά και 
την κοινή λογική ώστε να περιορίσει τις επιλογές σε μία με δύο.

Τα φορτία ψύξης και θέρμανσης συχνά συνεισφέρουν στον περιορισμό των πιθανών 
λύσεων που ταιριάζει στον αντίστοιχο χώρο και την αρχιτεκτονική του κτιρίου. Καθορί-
ζοντας της ανάγκες απόδοσης το μέγεθος του εξοπλισμού μπορεί να υπολογιστεί και 
οι επιλογές του συστήματος να περιοριστούν σε αυτές που λειτουργούν καλύτερα ως 
προς το επιθυμητό εύρος λειτουργίας.

Τα φορτία ενός κτιρίου μεταβάλλονται ανάλογα του τύπου χρήσης τους, του προ-
γράμματος λειτουργίας τους, τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των 
θερμικών ζωνών, τον καιρό, κατά την διάρκεια της ημέρας, τα εσωτερικά φορτία και 
την έκθεση στον ήλιο. Κάθε χώρος με διαφορετική χρήση ή/και διαφορετικό προ-
σανατολισμό μπορεί να απαιτεί το δικό του έλεγχο για να επιτύχει τη θερμική άνεση 
των χρηστών του. Ο χωρισμός σε θερμικές ζώνες, ο επιθυμητός βαθμός ελέγχου της 
κάθε ζώνης και χώρος που καταλαμβάνει κάθε σύστημα μπορεί επίσης να περιορίσει 
τις επιλογές

Όσο αποδοτικό και αν είναι ένα σύστημα ή όσο οικονομικό είναι στην εγκατάστασή του 
μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο εάν μπορεί να διατηρήσει τις επιθυμητές συνθήκες 
στο χώρο με συγκεκριμένες ανοχές και μπορεί να λάβει φυσική υπόσταση μέσα ή πα-
ρακείμενα του κτιρίου χωρίς να προκαλεί αντικειμενικά προβλήματα στους χρήστες.
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1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ

Τα φορτία κλιματισμού είναι αποτέλεσμα της μεταφοράς θερμότητας μέσω συνα-
γωγής, αγωγής και ακτινοβολίας από το κέλυφος του κτηρίου και από τα εσωτερικά 
φορτία και στοιχεία εξοπλισμού. Τα στοιχεία του κτηρίου που μπορεί να επηρεάζουν τα 
ψυκτικά φορτία είναι τα εξής

  Εξωτερικά: Τοίχοι, ανοίγματα, παράθυρα οροφής, πόρτες, πετάσματα, οροφές 
και δάπεδα

  Εσωτερικά: Φωτισμός, άνθρωποι, συσκευές και εξοπλισμός

  Διείσδυση αέρα: Αθέλητος αερισμός και υγρασία

  Σύστημα: Εξωτερικός αέρας, διαρροή από τους αγωγούς, αναθέρμανση, 
ενέργεια ανεμιστήρων και αντλιών, και ανάκτηση ενέργειας.

1.2.1 Συγκέντρωση δεδομένων

Ο υπολογισμός των φορτίων κλιματισμού απαιτεί λεπτομερή στοιχεία του κτηρίου 
καθώς και κλιματολογικά στοιχεία σε συνθήκες σχεδιασμού. Σε γενικές γραμμές οι 
ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να συγκεντρώνονται.

Χαρακτηριστικά του κτηρίου. Τα υλικά του κτηρίου, τα χρώματα των εξωτερικών επι-
φανειών, το σχήμα και το μέγεθος συνήθως συγκεντρώνονται από τις προδιαγραφές 
και τα σχέδια του κτηρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα σχέδια θα πρέπει να 
γίνει επιτόπου επίσκεψη στο χώρο και να γίνει η αποτύπωσή του.

Διαμόρφωση του κτηρίου. Ο προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης του κτηρίου, ο 
προσανατολισμός και η εξωτερική σκίαση από το περιβάλλοντα χώρο προκύπτει από 
τα σχέδια του κτηρίου. Η σκίαση από τα παρακείμενα κτίρια μπορεί να προσδιοριστεί 
από ένα τοπογραφικό ή επισκεπτόμενοι την περιοχή του κτηρίου. Η μονιμότητα της 
σκίασης πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά και να συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς. 
Η πιθανότητα υψηλής ανάκλασης ακτινοβολίας από το έδαφος (π.χ. από παρακείμενες 
επιφάνειες νερού, άμμου ή και χώρους στάθμευσης) ή από παρακείμενα κτίρια δεν 
πρέπει να παραβλεφθεί .

Εξωτερικές συνθήκες σχεδιασμού. Αποκτήστε τα κατάλληλα κλιματολογικά δεδο-
μένα και επιλέξτε τις αντίστοιχες συνθήκες σχεδιασμού. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί 
που θα επιλέξουμε θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κτήριο προς εξέ-
ταση. Αυτά τα δεδομένα δεν θα πρέπει να ακολουθούνται τυφλά αλλά θα πρέπει να 
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χρησιμοποιείται η κρίση του μελετητή ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα 
είναι ανάλογα των προσδοκιών

Εσωτερικές συνθήκες σχεδιασμού. Επιλέξτε τις κατάλληλες εσωτερικές συνθήκες 
που θα εξασφαλίζουν την θερμική άνεση των χρηστών του κτηρίου ανάλογα τον 
τύπο του. Επομένως θα πρέπει να καθοριστεί η θερμοκρασία ξηρού βολβού, η σχετική 
υγρασία, η ταχύτητα του αέρα από το σύστημα κλιματισμού και o αερισμός του χώρου.

Εσωτερικές πηγές θερμότητας και χρονοδιαγράμματα λειτουργίας. Αποκτείστε τα 
χρονοδιαγράμματα του φωτισμού, των χρηστών του κτηρίου, του εξοπλισμού και των 
διεργασιών που συμβάλλουν στα εσωτερικά θερμικά φορτία

1.2.2  Υπολογισμός ψυκτικού φορτίου με τη μέθοδο θερμοκρα-
σιακής διαφοράς ψυκτικού φορτίου (CLTD)

Μια ολιστική προσέγγιση του συστήματος μπορεί να συμβάλει σε πιθανά σενάρια 
εξοικονόμησης ενέργειας. Το πρώτο βήμα στο να αναγνωριστούν ευκαιρίες αύξησης 
της αποδοτικότητας έγκειται στον υπολογισμό των ψυκτικών και θερμικών φορτίων. 
Υπάρχει πληθώρα παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν το φορτίο σε ένα σύ-
στημα κλιματισμού. Μειώνοντας τα φορτία αυτά μπορεί να μειωθεί το μέγεθος της 
απαιτούμενης μηχανολογικής εγκατάστασης, της χρησιμοποιούμενης ενέργειας, το 
αρχικό κόστος εξοπλισμού καθώς και το κόστος συντήρησης.

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η μέθοδος θερμοκρασιακής διαφοράς ψυκτι-
κού φορτίου/παράγοντας ψυκτικού φορτίου (Cooling Load Temperature Difference/
Cooling Load Factor, CLTD/CLF) που αποδείχθηκε από την εφαρμογή της στις ποικίλες 
κλιματολογικές συνθήκες των ΗΠΑ ότι είναι πετυχημένη. Αυτή η μέθοδος είναι αρκετά 
απλουστευμένη ώστε να μην χρειάζεται εξειδικευμένο λογισμικό για την επίλυση της.

Η γενική εξίσωση μεταφοράς θερμικής ισχύος μέσω αγωγής από τα δομικά στοιχεία 
σε σταθερές συνθήκες δίνεται από τη σχέση:

Qc, cond = U · A · (θo- θi)

Όπου:

Qc, cond = ψυκτικό φορτίο, W
U = θερμική διαπερατότητα του δομικού στοιχείου, W/(m2 · K)
A = εμβαδόν επιφάνειας του δομικού στοιχείου, m2

θo = Εξωτερική θερμοκρασία, oC
θi = Εσωτερική θερμοκρασία, oC
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Αν ωστόσο έχουμε μια διακύμανση της εξωτερικής θερμοκρασίας την ίδια διακύμαν-
ση θα ακολουθούσε και το φορτίο Qc. Έτσι υποθέτοντας ότι το φορτίο Qc έχει υπο-
λογιστεί, ορίζεται το μέγεθος CLTD, ως η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ περιβάλ-
λοντος και εσωτερικού χώρου η οποία δίνει το ίδιο φορτίο πολλαπλασιαζόμενη με το 
γινόμενο U·A. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο άμεσος υπολογισμός των ψυκτικών 
φορτίων για τυπικές κτηριακές κατασκευές και συνθήκες περιβάλλοντος. Έτσι η προ-
ηγούμενη σχέση μπορεί να γραφτεί ως εξής:

Qc, cond, t = U · A · CLTDt

Το t υποδεικνύει την ώρα υπολογισμού στο εικοσιτετράωρο

Με όμοιο τρόπο προκύπτει ο συντελεστής ψυκτικού φορτίου CLF για το ψυκτικό 
φορτίο μέσω ακτινοβολίας την χρονική στιγμή t, που πολλαπλασιαζόμενος με το μέ-
γιστο ημερήσιο θερμικό κέρδος Qmax. Οπότε έχουμε:

Qc, rad, t = Qmax · CLFt

Με τον συντελεστή CLF υπολογίζεται το φαινόμενο της απορρόφησης της ακτινοβο-
λούμενης ενέργειας από τον ήλιο, το φωτισμό, τους ενοίκους κλπ. και της απόδοσης 
της σε ύστερο χρόνο στον εσωτερικό χώρο ως αγωγή – συναγωγή.

1.2.3 Ψυκτικά φορτία οροφής και τοιχοποιίας

Για τα φορτία της εξωτερικής τοιχοποιίας και της οροφής χρησιμοποιούνται οι συντε-
λεστές CTLD. Οι παρακάτω πίνακες αποδίδουν τις αριθμητικές τιμές για 7 διαφορετι-
κούς τύπους τοιχοποιίας (πίνακας 1.1), 13 τύπους οροφής χωρίς ψευδοροφή (πίνακας 
1.2) και 13 τύπους οροφής με ψευδοροφή (πίνακας 1.3). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
οι τιμές αυτές ισχύουν για τις παρακάτω συνθήκες

  υψηλή απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (σκουρόχρωμος τοίχος 
ή οροφή),
  ηλιακή ακτινοβολία για τις 21 Ιουλίου και γεωγραφικό πλάτος 40οΒ,
  επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου θi = 25,5οC,
  μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος θo, max = 35οC,
  ημερήσια μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος θo, av = (θo, max + θo, min)/2 = 29,4οC,
  ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας περιβάλλοντος θdr = θo, max – θo, min = 

11,7οC,
  συντελεστής θερμικής αντίστασης εξωτερικού φιλμ αέρα 0,059 m2 ·K/W
  συντελεστής θερμικής αντίστασης εσωτερικού φιλμ αέρα 0,121 m2 ·K/W
  δεν υπάρχει εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα ή αεραγωγοί στο χώρο της 

οροφής.
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Πίνακας 1.1. Τιμές CLTD για εξωτερικές τοιχοποιίες ανά ώρα

Τοιχοποιία A

ΠΡΟΣ.
Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Β 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8

ΒΑ 11 11 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11

Α 13 13 13 13 12 12 11 11 11 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14

ΝΑ 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13

Ν 11 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11

ΝΔ 14 14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 10 9 9 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14

Δ 15 15 14 14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 14

ΒΔ 12 12 12 11 11 11 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12

Τοιχοποιία B

ΠΡΟΣ.
Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Β 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8

ΒΑ 11 10 9 9 8 8 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 11 11

Α 13 12 12 11 10 9 9 8 8 8 9 11 12 12 13 14 14 14 15 15 14 14 14 13

ΝΑ 13 12 12 11 10 9 9 8 8 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 14 14 14 14 13

Ν 12 11 11 10 9 8 8 7 7 6 6 6 6 7 8 8 9 11 11 12 12 12 12 12

ΝΔ 15 14 14 13 12 12 11 10 9 8 8 8 7 7 8 8 9 11 12 14 15 16 16 16

Δ 16 16 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 8 8 8 8 9 11 12 14 15 16 16 17

ΒΔ 13 12 12 11 11 10 9 8 8 7 7 7 7 6 7 7 7 8 9 11 12 12 13 13

Τοιχοποιία C

ΠΡΟΣ.
Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Β 8 8 7 7 6 6 5 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9

ΒΑ 11 9 9 8 7 6 6 6 6 7 8 9 11 11 12 12 12 13 13 13 13 12 12 11

Α 12 12 11 9 8 8 7 7 8 9 11 12 14 15 16 16 17 17 17 16 16 15 14 13

ΝΑ 12 12 11 9 8 8 7 7 7 7 9 11 12 13 14 16 16 16 16 16 16 15 14 13

Ν 12 11 10 9 8 7 7 6 5 5 5 6 6 8 9 11 12 13 14 14 14 14 13 12

ΝΔ 16 15 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 6 7 8 10 12 14 16 18 18 18 18 17

Δ 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 7 7 7 7 8 9 11 13 16 18 19 19 19 18

ΒΔ 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 7 7 8 10 12 14 15 15 15 14
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Τοιχοποιία D

ΠΡΟΣ.
Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Β 8 7 7 6 5 4 3 3 3 3 3 4 4 6 7 7 8 9 10 11 11 11 10 9

ΒΑ 9 8 7 6 6 4 4 4 6 8 9 11 12 13 13 13 13 14 14 13 13 12 11 10

Α 11 9 8 7 6 5 4 5 7 9 12 15 17 18 18 18 18 18 17 17 16 14 13 12

ΝΑ 11 9 8 7 6 6 4 4 6 7 9 12 14 16 17 18 18 18 17 17 16 14 13 12

Ν 11 9 8 7 6 5 4 4 3 3 4 5 7 9 11 13 15 16 16 16 15 14 13 12

ΝΔ 16 14 12 11 9 8 7 6 5 4 4 4 6 7 9 12 15 18 20 21 21 21 19 17

Δ 17 15 13 12 10 8 7 6 6 5 5 5 6 6 8 10 13 17 20 22 23 22 21 19

ΒΔ 14 12 11 9 8 7 6 5 4 4 4 4 5 6 7 8 10 12 15 17 18 18 17 15

Τοιχοποιία E

ΠΡΟΣ.
Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Β 7 6 4 4 3 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 11 10 9 8

ΒΑ 7 6 5 4 3 2 3 5 8 11 13 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 11 9 8

Α 8 7 6 4 3 3 3 6 10 14 18 20 21 21 20 19 18 18 17 16 14 12 11 9

ΝΑ 8 7 6 4 4 3 3 4 7 11 14 17 19 21 21 20 19 18 17 16 14 13 11 9

Ν 8 7 6 4 4 3 2 2 2 3 5 7 11 13 16 18 19 18 17 16 14 13 11 9

ΝΔ 12 10 8 7 6 4 3 3 3 3 4 5 7 10 13 18 21 24 25 24 22 19 17 14

Δ 14 12 9 8 6 5 4 3 3 3 4 5 6 8 11 15 20 24 27 27 25 22 19 16

ΒΔ 11 9 8 6 5 4 3 3 3 3 3 4 6 7 9 11 14 18 21 21 20 18 16 13

Τοιχοποιία F

ΠΡΟΣ.
Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Β 4 3 3 2 1 1 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 12 13 13 13 11 9 7 6

ΒΑ 5 4 3 2 1 1 3 8 13 16 17 16 16 15 15 15 15 14 13 12 11 9 7 6

Α 6 4 3 2 2 1 3 9 16 21 24 25 24 22 20 19 18 17 15 13 12 9 8 7

ΝΑ 6 4 3 2 2 1 2 6 11 16 20 23 24 23 22 20 19 17 16 14 12 10 8 7

Ν 6 4 3 2 2 1 1 1 2 4 7 11 15 19 21 22 21 19 17 14 12 10 8 7

ΝΔ 8 6 5 3 3 2 1 1 2 3 4 6 9 14 19 24 28 29 29 25 21 16 13 10

Δ 9 7 6 4 3 2 2 2 2 3 4 6 8 11 16 22 27 32 33 30 24 19 15 12

ΒΔ 8 6 4 3 2 2 1 1 2 3 4 6 7 8 12 15 19 23 26 24 19 16 12 10
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Τοιχοποιία G

ΠΡΟΣ.
Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Β 2 1 1 0 -1 1 4 4 5 7 8 10 12 13 13 13 14 14 12 8 6 5 4 3

ΒΑ 2 1 1 0 -1 5 15 20 22 19 17 14 14 15 15 14 14 12 10 8 6 5 4 3

Α 2 1 1 0 -1 6 17 26 30 31 28 22 18 17 17 16 15 13 11 8 7 6 4 3

ΝΑ 2 1 1 0 -1 3 10 18 23 27 28 27 23 20 18 17 15 13 11 8 7 6 4 3

Ν 2 1 1 0 -1 0 1 3 7 12 17 22 25 26 24 21 17 14 11 8 7 6 4 3

ΝΔ 3 2 2 1 0 0 1 3 4 7 9 14 21 28 33 35 34 29 21 13 9 7 6 4

Δ 3 3 2 1 1 1 1 3 4 6 8 11 15 23 31 37 40 37 27 16 11 8 6 4

ΒΔ 3 2 1 1 0 0 1 3 4 6 8 10 12 15 21 26 31 31 23 14 9 7 6 4

Πίνακας 1.2. Τιμές CLTD για οροφές χωρίς ψευδοροφή ανά ώρα

Αριθμός 
οροφής

Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 1 -1 -2 -2 -3 -2 3 11 19 27 34 39 43 44 43 39 33 25 17 10 7 4 3 2

2 3 2 0 -1 -2 -2 -1 2 8 15 22 29 34 39 41 41 39 34 28 21 16 11 8 5

3 5 3 1 0 -1 -2 -2 1 5 11 18 24 31 36 39 41 39 37 32 25 19 14 10 7

4 7 4 3 2 0 -1 -1 2 6 11 17 23 28 33 36 37 37 34 30 25 20 16 12 9

5 2 0 -2 -2 -3 -4 -3 -2 3 9 15 22 27 32 35 36 34 32 27 21 14 10 6 4

6 12 9 7 5 3 2 1 1 2 4 8 13 18 24 28 32 34 36 34 32 28 23 19 16

7 16 13 11 9 7 6 4 3 3 5 7 11 15 19 23 27 29 31 31 30 27 24 22 19

8 19 17 14 12 10 8 6 5 4 4 5 7 11 14 18 22 26 28 29 30 29 27 25 22

9 14 12 10 8 7 5 4 4 6 8 11 14 18 22 26 28 29 29 29 27 24 21 19 17

10 17 14 13 11 9 7 6 5 4 5 7 9 13 16 20 23 26 27 28 28 26 24 22 19

11 19 17 16 14 12 11 9 8 7 7 8 10 12 14 17 20 22 24 25 26 25 24 22 21

12 17 16 14 12 11 9 8 8 8 9 10 12 14 17 20 22 24 25 25 24 23 22 21 19

13 21 20 18 17 16 14 12 11 10 9 9 9 10 12 13 16 18 20 22 23 24 24 23 22
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Πίνακας 1.3. Τιμές CLTD για οροφές με ψευδοροφή ανά ώρα

Αριθμός 
οροφής

Ώρα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 1 0 -1 -2 -2 -2 -1 5 13 21 28 34 39 43 43 41 37 31 23 16 10 7 4 3

2 11 8 6 4 3 2 1 2 4 7 12 17 22 27 31 33 34 34 32 28 24 21 17 14

3 11 8 6 4 2 1 0 0 2 6 11 16 22 27 31 34 36 36 34 30 26 21 17 13

4 16 14 13 11 9 8 7 7 8 9 11 14 17 19 22 24 26 26 26 24 23 21 19 18

5 14 11 9 7 6 4 3 3 4 7 10 14 18 23 27 29 32 32 31 29 26 22 19 16

6 18 16 13 11 9 7 6 4 4 4 6 9 12 16 20 23 27 29 30 30 28 26 23 21

7 19 17 16 14 13 12 10 9 8 8 9 10 12 14 17 19 21 23 24 24 24 23 22 21

8 22 20 18 16 14 13 11 10 8 8 8 8 9 11 14 16 19 21 23 25 26 25 24 23

9 17 16 15 14 13 12 12 11 11 12 12 13 15 16 18 19 20 21 21 21 21 20 19 18

10 19 18 17 16 14 13 12 11 10 10 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23 23 22 22 21

11 17 16 16 15 14 14 13 13 12 12 12 13 13 14 14 16 16 17 18 18 18 18 18 18

12 16 16 15 14 14 13 13 12 12 12 12 13 14 14 16 17 18 18 19 19 19 18 18 17

13 19 19 18 18 17 16 15 14 13 13 12 12 12 12 13 14 15 17 18 19 19 20 21 20

Πίνακας 1.4: Περιγραφές και κατασκευαστικά στοιχεία για τους διαφορετικούς 
τύπους εξωτερικής τοιχοποιίας του πίνακα 1.1.

Περιγραφή 
τοιχοποιίας

Κωδικός
Περιγραφή πρόσθετης 

κατασκευής
Βάρος

(kg/m2)
U 

(W/m2·K)

Τούβλο πάχους
100mm

(+ τούβλο)

C Αέρας & τούβλο πάχους 100mm 400 2,03

D Τούβλο πάχους 100mm 440 2,36

C
Αέρας ή μόνωση πάχους 
25mm & τούβλο πάχους 
100mm

440 1 - 1,71

B
Μόνωση πάχους 50mm & 
τούβλο πάχους
100mm

430 0,63

B Τούβλο πάχους 200mm 630 1,71

A

Μόνωση ή αέρας και διπλή 

τοιχοποιία από τούβλο πάχους 

200mm

630 0,87 - 1,38
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Περιγραφή 
τοιχοποιίας

Κωδικός
Περιγραφή πρόσθετης 

κατασκευής
Βάρος

(kg/m2)
U 

(W/m2·K)

Τούβλο πάχους 
100mm (+ 

μπλόκος από 
ελαφρύ ή βαρύ 

σκυρόδεμα)

E
Μπλόκος  σκυροδέματος πάχους 
100mm 

300 1,8

D

Αέρας ή 

μόνωση 

& πλόκος 

σκυροδέματος 

πάχους 

100mm

300 0,86 - 1,40

D
Μπλόκος  σκυροδέματος πάχους 
200mm 

340 1,56

C

Αέρας ή μόνωση πάχους 25mm &

μπλόκος σκυροδέματος πάχους 

150mm ή 200mm

360 - 430 1,25 - 1,56

B

Μόνωση πάχους 

50mm & μπλόκος 

σκυροδέματος 

πάχους 200mm

430 0,55 - 0,61

Τοίχος από 
βαρύ

σκυρόδεμα

E Σκυρόδεμα πάχους 100mm 310 3,32

D
Σκυρόδεμα πάχους 100mm 
και μόνωση πάχους 25mm 
ή 50mm

310 0,68 - 1,14

C
Σκυρόδεμα πάχους 100mm 
και μόνωση πάχους 50mm

310 0,68

C Σκυρόδεμα πάχους 200mm 530 2,78

B

Σκυρόδεμα πάχους 200mm 

και μόνωση πάχους 25mm 

ή 50mm

540 0,65 - 1,06

A
Σκυρόδεμα πάχους 200mm 

και μόνωση πάχους 50mm
760 0,65

B Σκυρόδεμα πάχους 300mm 760 2,39

A
Σκυρόδεμα πάχους 300mm και 
μόνωση

760 0,64

Μεταλλική  
τοιχοποιία

G
Με / χωρίς αέρα & μόνωση 
πάχους 25mm / 50mm / 75mm

20 - 30 0,52 - 1,31

Συνθετική 
τοιχοποιία

G
Μόνωση πάχους 25mm έως 
75mm.

80 0,46 - 1,01
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Στην περίπτωση που έχουμε διαφορετικές κατασκευές από αυτές που περιγράφονται 
στους πίνακες τότε ο μελετητής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μεταβάλλονται η 
θερμική διαπερατότητα του δομικού στοιχείου και η τιμή CTLD. Όσον αφορά την τιμή 
U αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται αναλυτικά σύμφωνα το πάχος των υλικών, των 
συντελεστών αγωγιμότητας  και των συντελεστών θερμικής μετάβασης.

Σε περίπτωση που θέλουμε να υπολογίσουμε την τιμή της CTLD, αρχικά θα πρέπει να 
επιλεχθεί η αντίστοιχη κατηγορία εξωτερικής τοιχοποιίας ή οροφής από τους πίνακες 
που προσεγγίζει την πραγματική κατασκευή σε σχέση με το βάρος του δομικού στοι-
χείου και τη θερμοχωρητικότητά του.

Στην περίπτωση πρόσθετης μόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία για κάθε επιπλέον 
1,23m2 ·K/W θερμικής αντίστασης της τοιχοποιίας θα πρέπει να επιλέγεται η προηγού-
μενη κατηγορία στον πίνακα όταν η μόνωση είναι εσωτερικά ενώ όταν η μόνωση είναι 
εξωτερικά θα πρέπει να επιλέγεται η κατηγορία του δομικού στοιχείου που βρίσκεται 
δύο θέσεις ψηλότερα στον πίνακα. Αν αυτή η αλλαγή δεν είναι εφικτή λόγω του ότι 
η πραγματική κατασκευή ταιριάζει με την κατηγορία Α τότε θα πρέπει να εισαχθούν οι 
παρακάτω τιμές CTLD

Πίνακας 1.5: Τιμές CLTD για εξωτερικές τοιχοποιίες με πρόσθετη μόνωση
Προσανατολισμός Β ΒΑ ή ΒΔ Α ή Δ ΝΑ ή ΝΔ Ν

CTLD 6,1 9,4 12,2 11,6 9,4

Στην περίπτωση της οροφής για κάθε επιπλέον 1,23m2 ·K/W θερμικής αντίστασης από 
πρόσθετη μόνωση, θα πρέπει να επιλέγεται η κατηγορία εκείνη που είναι αντίστοιχη 
της πραγματικής, ωστόσο θα πρέπει να εμφανίζει τη μέγιστη τιμή CLTD δύο ώρες αρ-
γότερα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί έχει ήδη επιλεγεί η κατηγορία 
οροφής με τη μεγαλύτερη χρονική υστέρηση στην εμφάνιση της μέγιστης CLTD, τότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τιμή CLTD = 16K.

Στις περιπτώσεις που οι εξωτερικές συνθήκες είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν 
γίνει οι υπολογισμοί στους πίνακες θα πρέπει να γίνει διόρθωση σύμφωνα με τον τύπο

CTLDcor = (CLTD + LM)K + (25,5οC – θi) + (θo, av – 29,4οC)

όπου:

LM: διορθωτικός συντελεστής για το γεωγραφικό πλάτος της θέσης μελέτης και τη 
χρονική στιγμή υπολογισμού

Κ: συντελεστής για το χρώμα του δομικού στοιχείου

θi: εσωτερική θερμοκρασία

θo, av = θo, max – θo, dr/2



28

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

θo, max: Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος

θo, dr: Ημερήσια διακύμανση θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Όσον αφορά το χρώμα των υλικών ο συντελεστής Κ παίρνει την τιμή 0,5 ενώ για 
σκουρόχρωμες την τιμή 1 ωστόσο συνίσταται να μην γίνονται προσαρμογές.

Στις περιπτώσεις που θέλουμε να υπολογίσουμε τα φορτία μας είτε για διαφορετικό 
γεωγραφικό πλάτος (Γ.Π.) είτε για διαφορετική χρονική στιγμή θα πρέπει να διορθωθεί 
ο συντελεστής LM με τις τιμές το πίνακας 1.6.

Πίνακας 1.6: Διορθωτικός συντελεστής LM για τον υπολογισμό της CLTD, για 
διαφορετική θέση και χρονική στιγμή υπολογισμού σε σχέση με τις πρότυπες 
συνθήκες σχεδίασης.χρονική στιγμή υπολογισμού σε σχέση με τις πρότυπες 

συνθήκες σχεδίασης.

Γ.Π. (ο) Μήνας Β ΒΑ / 
ΒΔ Α / Δ ΝΑ / 

ΝΔ Ν Οριζόντιο

0

Δεκέμβριος -1,7 -2,8 -1,1 1,7 5,0 -0,6

Ιανουάριος / Νοέμβριος -1,7 -2,2 -0,6 1,1 3,9 -0,6

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -1,7 -1,1 -0,6 0,0 0,0 0,0

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -1,7 0,6 -0,6 -1,7 -4,4 0,0

Απρίλιος / Αύγουστος 2,8 1,7 -1,1 -3,3 -4,4 -1,1

Μάιος / Ιούλιος 5,6 2,8 -1,7 -4,4 -4,4 -2,2

Ιούνιος 6,7 2,8 -1,7 -5,0 -4,4 -2,8

8

Δεκέμβριος -2,2 -3,3 -1,7 2,2 6,7 -2,8

Ιανουάριος / Νοέμβριος -1,7 -3,3 -1,1 1,7 5,6 -2,2

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -1,7 -1,7 -0,6 0,6 2,2 -0,6

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -1,7 -0,6 -0,6 -1,1 -2,2 0,0

Απρίλιος / Αύγουστος 1,1 1,1 -0,6 -2,8 -3,9 -0,6

Μάιος / Ιούλιος 3,9 2,2 -1,1 -3,9 -3,9 -1,1

Ιούνιος 5,0 2,2 -1,1 -4,4 -3,9 -1,1

16

Δεκέμβριος -2,2 -4,4 -2,2 2,2 7,2 -5,0

Ιανουάριος / Νοέμβριος -2,2 -3,9 -2,2 2,2 6,7 -3,9

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -1,7 -2,8 -1,1 1,1 3,9 -2,2

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -1,7 -1,1 -0,6 0,0 0,0 -0,6

Απρίλιος / Αύγουστος -0,6 -0,6 -0,6 -1,7 -3,3 0,0

Μάιος / Ιούλιος 2,2 1,7 -0,6 -2,8 -3,9 0,0

Ιούνιος 3,3 2,2 -0,6 -3,3 0,0 -3,9
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Γ.Π. (ο) Μήνας Β ΒΑ / 
ΒΔ Α / Δ ΝΑ / 

ΝΔ Ν Οριζόντιο

24

Δεκέμβριος -2,8 -5,0 -3,9 1,7 7,2 -7,2

Ιανουάριος / Νοέμβριος -2,2 -4,4 -3,3 5,0 7,2 -6,1

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -2,2 -3,3 -1,7 1,7 5,6 -3,9

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -1,7 -1,7 -0,6 0,6 2,2 -1,7

Απρίλιος / Αύγουστος -1,1 0,0 -0,6 -0,6 -1,7 0,0

Μάιος / Ιούλιος 0,6 1,1 0,0 -1,7 -3,3 0,6

Ιούνιος 1,7 1,7 0,0 -2,2 -3,3 0,6

32

Δεκέμβριος -2,8 -5,6 -4,4 1,1 6,7 -9,4

Ιανουάριος / Νοέμβριος -2,8 -5,0 -4,4 -2,2 5,0 6,7

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -2,2 -3,9 -2,2 2,2 6,1 -5,6

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -1,7 -2,2 -1,1 1,7 3,9 -2,8

Απρίλιος / Αύγουστος -1,1 -0,6 0,0 0,0 0,6 -0,6

Μάιος / Ιούλιος 0,6 0,6 0,0 -0,6 -1,7 0,6

Ιούνιος 0,6 1,1 0,0 -1,1 -2,2 1,1

40

Δεκέμβριος -3,3 -5,6 -5,6 0,0 5,6 -11,7

Ιανουάριος / Νοέμβριος -2,8 -5,6 -5,0 0,6 6,1 -10,6

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -2,8 -4,4 -3,3 1,7 6,7 -7,8

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -2,2 -2,8 -1,7 2,2 5,6 -4,4

Απρίλιος / Αύγουστος -1,1 -1,1 0,0 1,1 2,2 -1,7

Μάιος / Ιούλιος 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6

Ιούνιος 0,6 0,6 0,6 0,0 -0,6 1,1

48

Δεκέμβριος -3,3 -6,1 -7,2 -1,7 3,3 -13,9

Ιανουάριος / Νοέμβριος -3,3 -6,1 -6,1 -0,6 4,4 -13,3

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -2,8 -5,6 -4,4 0,6 6,1 -10,0

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -2,2 -3,3 -2,2 2,2 6,1 -6,1

Απρίλιος / Αύγουστος -1,7 -1,7 -0,6 2,2 3,9 -2,8

Μάιος / Ιούλιος 0,0 0,0 0,6 1,7 2,2 0,0

Ιούνιος 0,6 1,1 1,1 1,1 1,7 1,1
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Γ.Π. (ο) Μήνας Β ΒΑ / 
ΒΔ Α / Δ ΝΑ / 

ΝΔ Ν Οριζόντιο

56

Δεκέμβριος -3,9 -6,7 -8,9 -5,0 -1,7 -15,6

Ιανουάριος / Νοέμβριος -3,3 -6,1 -7,8 -3,3 1,1 -15,0

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -3,3 -5,6 -5,6 0,0 5,0 -12,2

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -2,8 -3,9 -2,8 2,2 6,7 -8,3

Απρίλιος / Αύγουστος -1,7 -2,2 -0,6 2,8 5,0 -4,4

Μάιος / Ιούλιος 0,0 0,0 1,1 2,8 3,9 -1,1

Ιούνιος 1,1 1,1 1,7 2,2 3,3 0,6

64

Δεκέμβριος -3,9 -6,7 -9,4 -8,9 -6,7 -16,7

Ιανουάριος / Νοέμβριος -3,9 -6,7 -8,9 -7,2 -4,4 -16,1

Φεβρουάριος / Οκτώβριος -3,3 -6,1 -7,2 -2,2 2,2 -14,4

Μάρτιος / Σεπτέμβριος -2,8 -5,0 -3,9 -1,7 6,1 -11,1

Απρίλιος / Αύγουστος -1,7 -2,2 -0,6 2,8 6,1 -6,1

Μάιος / Ιούλιος 0,6 0,6 1,7 3,3 5,6 -1,7

Ιούνιος 1,1 1,1 2,2 3,3 5,0 0,0

1.2.4 Ψυκτικά φορτία ανοιγμάτων

Τα φορτία από ανοίγματα χωρίζονται σε  φορτία μέσω αγωγής και φορτία μέσω ακτι-
νοβολίας. Για τα φορτία μέσω αγωγής συνυπολογίζονται στο συντελεστή μεταφοράς 
θερμότητας η συναγωγή και η μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία εντός και εκτός 
του κλιματιζόμενου χώρου καθώς και η αγωγή μέσω του υλικού του ανοίγματος. Το 
ψυκτικό φορτίο μέσω αγωγής για τα ανοίγματα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο 
όπως για τους εξωτερικού τοίχους και τις οροφές από τη σχέση:

Qc, cond, glaz, t = U · A · CLTDglaz, t

Όπου:

Α = η καθαρή επιφάνεια της υάλωσης του ανοίγματος, m2

Οι τιμές για το συντελεστή CLTDglaz, t δίνονται στον πίνακα 1.7 και είναι ανεξάρτητες της 
μάζας, του προσανατολισμού και του γεωγραφικού πλάτους λόγω του ότι επηρεάζουν 
σε αμελητέο βαθμό τα φορτία μέσω αγωγής. Οι τιμές του πίνακα 1.7 μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν με σχετική ακρίβεια και για πόρτες.



31

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΥΣΗΣ 1

Πίνακας 1.7: Τιμές CLTD για τον υπολογισμό θερμικών κερδών 
αγωγιμότητας μέσω υαλοπινάκων.

Ώρα CLTDglaz (oC) Ώρα CLTDglaz (oC)

1 1 13 7

2 0 14 7

3 -1 15 8

4 -1 16 8

5 -1 17 7

6 -1 18 7

7 -1 19 6

8 0 20 4

9 1 21 3

10 2 22 2

11 4 23 2

12 5 24 1

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος υπολογισμού φορτίων, δηλαδή το φορτίο μέσω ακτι-
νοβολίας από το περιβάλλον στον εσωτερικό χώρο λόγω της διαπερατότητας και της 
απορροφητικότητας του υαλοπίνακα, εισάγουμε το συντελεστή ηλιακών κερδών 
(Solar Heat Gain Factor, SHGF) και το συντελεστή σκίασης (SC). Οι τιμές συντελεστή 
σκίασης για τυπικές κατασκευές δίνονται στον πίνακα 1.8. Έτσι το στιγμιαίο ηλιακό κέρ-
δος μέσω του υαλοπίνακα δίνεται από τη σχέση:

Qrad = A· SC · SΗGF

Όπου:

Qrad = Ψυκτικό φορτίο λόγω ακτινοβολίας, W

Α = η καθαρή επιφάνεια της υάλωσης του ανοίγματος, m2

SC = συντελεστής σκίασης

SΗGF = συντελεστής ηλιακών κερδών, W/m2

Τελικώς το ψυκτικό φορτίο που προκύπτει στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου από το 
άνω ηλιακό κέρδος προσεγγίζεται με τον συντελεστή ψυκτικού φορτίου CLF και η 
εξίσωση παίρνει τη μορφή:
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Qrad, t = A· SC · SΗGFmax · CLFt

Όπου:

SΗGFmax = ο μέγιστος συντελεστής ηλιακών κερδών.

Ο συντελεστής SHGF παίρνει τις μέγιστες τιμές του όταν μεγιστοποιείται η προσπί-
πτουσα ηλιακή ακτινοβολία στον υαλοπίνακα, ανάλογα τον προσανατολισμό και το 
γεωγραφικό πλάτος. Τιμές για ενδεικτικά γεωγραφικά πλάτη δίνονται στον πίνακα 1.9. 
Για γεωγραφικά πλάτη από 0ο έως 24ο θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός σκιασμένων 
υαλοπινάκων και μη.

Όσον αφορά το συντελεστή ψυκτικού φορτίου CLFt των υαλοπινάκων στον πίνακα 
1.10 δίνονται οι τιμές για υαλοπίνακες χωρίς εσωτερική σκίαση, οι οποίες εκτός από τη 
μεταβλητότητα της θέσης του ήλιου επηρεάζονται και από την απορροφητικότητα 
των αδιαφανών επιφανειών του χώρου στην ηλιακή ακτινοβολία, και στον πίνακα 1.11 
δίνονται οι τιμές για υαλοπίνακες με εσωτερική σκίαση. Οι τρεις περιπτώσεις που δια-
κρίνονται για τους υαλοπίνακες χωρίς εσωτερική σκίαση είναι:

  Ελαφριά κατασκευή, με πυκνότητα μάζας 150kg/m2 περίπου,
  Μέτρια κατασκευή, με πυκνότητα μάζας 300kg/m2 περίπου,
  Βαριά κατασκευή, με πυκνότητα μάζας 600kg/m2 περίπου,

Πίνακας 1.8: Τιμές συντελεστή σκίασης SC για τυπικούς τύπους υαλοπινάκων

Τύπος υαλοπίνακα Πάχος (mm) SC

Μονός υαλοπίνακας

Απλός

3 1

6 0,95

10 0,92

13 0,88

Απορροφητικός

3 0,85

6 0,73

10 0,64

13 0,58

Διπλός υαλοπίνακας

Απλοί και οι δύο
3 0,88

6 0,82

Απορροφητικός έξω, καθαρός μέσα 6 0,58
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Πίνακας 1.9: Μέγιστοι συντελεστές ηλιακών κερδών SHGF για υαλοπίνακες 
σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη (W/m2).

Γ.Π. Μήνας Β ΒΑ / ΒΔ Α / Δ ΝΑ / ΝΔ Ν Οριζόντιο

32°

Ιανουάριος 76 91 552 785 776 555

Φεβρουάριος 85 205 647 782 697 685

Μάρτιος 101 338 716 716 555 795

Απρίλιος 114 461 716 590 363 855

Μάιος 120 536 694 489 233 874

Ιούνιος 139 555 675 438 189 871

Ιούλιος 126 527 678 473 227 861

Αύγουστος 117 445 691 571 350 836

Σεπτέμβριος 104 325 678 688 539 770

Οκτώβριος 88 199 615 754 678 672

Νοέμβριος 76 91 546 773 767 552

Δεκέμβριος 69 69 511 776 795 498

40°

Ιανουάριος 63 63 486 760 801 420

Φεβρουάριος 76 158 587 776 760 568

Μάρτιος 91 293 688 744 650 703

Απρίλιος 107 442 707 640 486 795

Μάιος 117 521 694 552 356 836

Ιούνιος 151 543 681 508 300 842

Ιούλιος 120 514 681 536 344 827

Αύγουστος 110 426 681 618 470 779

Σεπτέμβριος 95 274 640 713 631 678

Οκτώβριος 79 155 568 751 738 558

Νοέμβριος 63 63 476 748 789 416

Δεκέμβριος 57 57 426 732 798 356
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Γ.Π. Μήνας Β ΒΑ / ΒΔ Α / Δ ΝΑ / ΝΔ Ν Οριζόντιο

48°

Ιανουάριος 47 47 372 681 773 268

Φεβρουάριος 63 114 530 763 789 435

Μάρτιος 82 252 644 754 719 593

Απρίλιος 98 416 691 678 587 713

Μάιος 110 498 688 606 473 779

Ιούνιος 145 521 678 568 423 795

Ιούλιος 117 492 675 590 461 770

Αύγουστος 104 404 666 656 568 703

Σεπτέμβριος 85 227 603 719 694 574

Οκτώβριος 66 110 508 735 763 429

Νοέμβριος 47 47 363 669 757 268

Δεκέμβριος 41 41 287 615 735 205
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Πίνακας 1.10: Συντελεστές ψυκτικών φορτίων CLF για επιφάνειες 
χωρίς εσωτερική σκίαση.
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Πίνακας 1.11: Συντελεστές ψυκτικών φορτίων CLF για επιφάνειες 
με εσωτερική σκίαση.

Προσανατολισμός

Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Οριζόντιο

Η
λι

ακ
ός

 χ
ρό

νο
ς

1 0,08 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06

2 0,07 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05

3 0,06 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

4 0,06 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04

5 0,07 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

6 0,73 0,56 0,47 0,3 0,09 0,07 0,06 0,07 0,12

7 0,66 0,76 0,72 0,57 0,16 0,11 0,09 0,11 0,27

8 0,65 0,74 0,8 0,74 0,23 0,14 0,11 0,14 0,44

9 0,73 0,58 0,76 0,81 0,38 0,16 0,13 0,17 0,59

10 0,8 0,37 0,62 0,79 0,58 0,19 0,15 0,19 0,72

11 0,86 0,29 0,41 0,68 0,75 0,22 0,16 0,2 0,81

12 0,89 0,27 0,27 0,49 0,83 0,38 0,17 0,21 0,85

13 0,89 0,26 0,24 0,33 0,8 0,59 0,31 0,22 0,85

14 0,86 0,24 0,22 0,28 0,68 0,75 0,53 0,3 0,81

15 0,82 0,22 0,2 0,25 0,5 0,83 0,72 0,52 0,71

16 0,75 0,2 0,17 0,22 0,35 0,81 0,82 0,73 0,58

17 0,78 0,16 0,14 0,18 0,27 0,69 0,81 0,82 0,42

18 0,91 0,12 0,11 0,13 0,19 0,45 0,61 0,69 0,25

19 0,24 0,06 0,06 0,08 0,11 0,16 0,16 0,16 0,14

20 0,18 0,05 0,05 0,07 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12

21 0,15 0,04 0,05 0,06 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1

22 0,13 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08

23 0,11 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07

24 0,1 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06
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1.2.5 Ψυκτικά φορτία από εσωτερικά θερμικά κέρφη

Τα εσωτερικά θερμικά κέρδη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τους χρήστες, τον φω-
τισμό και τον εξοπλισμό της θερμικής ζώνης. Ο υπολογισμός τους γίνεται μέσω του 
συντελεστή ψυκτικού φορτίου (CLF)

1.2.5.1  Φορτία χρηστών

Το ολικό αισθητό φορτίο από τους χρήστες δεν μετατρέπεται άμεσα σε ψυκτικό φορ-
τίο. Το ακτινοβόλο μέρος απορροφάται πρώτα από τα δομικά στοιχεία που μεταφέρε-
ται σε ύστερο χρόνο μέσω συναγωγής και εξαρτάται από τα θερμικά χαρακτηριστικά 
του χώρου.

Τα αισθητά φορτία από τους χρήστες δίνονται από τη σχέση:

Qocc, s, t = N · SHGp · CLFp

Ενώ για τα λανθάνοντα φορτία από τη σχέση:

Qocc, l, t = N · LHGp · CLFp

Όπου:

Ν = αριθμός χρηστών

SHGp = αισθητό φορτίο ανά χρήστη (πίνακας 1.12)

CLFp = συντελεστής ψυκτικού φορτίου για ανθρώπους (πίνακας 1.13)

LHGp = λανθάνων φορτίο ανά χρήστη (πίνακας 1.12)

Για τα λανθάνοντα ψυκτικά φορτία από χρήστες είναι CLF=1

Πίνακας 1.12: Αισθητά και λανθάνοντα θερμικά κέρδη σε W 
για διάφορες συνθήκες

Βαθμός δραστηριότητας
ΘR=23,5oC ΘR=24,5oC ΘR=25,5oC ΘR=26,5oC ΘR=27,5oC

Qs Ql Qs Ql Qs Ql Qs Ql Qs Ql

Καθισμένοι σε ακινησία 70 30 65 35 60 40 56 44 51 60

Καθισμένοι σε ελαφρά 
εργασία

74 45 69 51 64 56 58 62 53 66

Καθισμένοι, τρώγοντας 88 80 81 87 76 93 70 99 64 105

Δουλειά γραφείου 88 63 81 70 76 76 70 81 64 87



38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

Όρθιοι, περπατώντας αργά 105 81 96 89 89 96 83 103 76 110

Καθιστικοί εργασία 
(Εργοστάσιο)

116 114 108 122 100 130 92 138 85 145

Ελαφρά (Εργοστάσιο) 116 186 108 194 100 202 92 210 85 217

Μέτριος χορός 139 235 129 245 120 255 110 264 101 273

Βαριά εργασία 
(Εργοστάσιο)

192 279 178 293 165 306 152 318 141 330

Βαριά εργασία 
(Γυμναστήριο)

217 306 201 322 186 337 171 352 157 366

Πίνακας 1.13: Συντελεστές ψυκτικών φορτίων (CLF) από ένοικους 
συναρτήσει των ωρών παραμονής εντός του χώρου.

Παραμονή 
στο χώρο 

(h)

Χρόνος μετά από κάθε νέα είσοδο στο χώρο (h)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0

8 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0

10 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

12 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

14 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

16 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

18 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1 1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

1.2.5.2 Φορτία φωτισμού

Τα ψυκτικά φορτία από το φωτισμό δεν αντανακλά άμεσα την πλήρη απόδοση ενέρ-
γειας του φωτιστικών αλλά εξαρτάται από τον τύπο του φωτιστικού, τον τύπο της 
προσαγωγής και επιστροφής του αέρα και των θερμικών χαρακτηριστικών του χώρου. 
Τα ψυκτικά φορτία για το φωτισμό δίνονται από τη σχέση:

Qlit, t = Qlit · CLFlit, t

Στους πίνακες 1.14 και 1.15 δίνονται οι συντελεστές ψυκτικών φορτίων από φωτισμό, 
για φώτα που ανάβουν για 8 και 12 ώρες αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί δίνονται 
συναρτήσει του συντελεστή a, ο οποίος εξαρτάται από την επίπλωση και τον αερισμό 
του κτηρίου σύμφωνα με τον πίνακα 1.16, και την κατηγοριοποίηση b, η οποία έχει να 
κάνει με τον τύπο και το πάχος του δαπέδου του κτηρίου, σύμφωνα με τον πίνακα 1.17.
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Πίνακας 1.14: Συντελεστές ψυκτικών φορτίων (CLF) από φωτισμό για λειτουργία 8 ωρών

Συ
ντ

ελ
εσ

τή
ς 

a

Κα
τη

γο
ρι

οπ
οή

ση
 b

Χρόνος μετά την αφή των φώτων (h)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,
45

A 0 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
B 0,1 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
C 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
D 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,
55

A 0 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
B 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
C 0,1 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
D 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,
65

A 0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
B 0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
C 0,1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
C 0,1 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,
75

A 0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
C 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
D 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Πίνακας 1.15: Συντελεστές ψυκτικών φορτίων (CLF) από φωτισμό για λειτουργία 12 ωρών

Συ
ντ

ελ
εσ

τή
ς 

a

Κα
τη

γο
ρι

οπ
οή

ση
 b

Χρόνος μετά την αφή των φώτων (h)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0,
45

A 0,1 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,93 0,9 1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
B 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,83 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
C 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,79 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
D 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,74 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

0,
55

A 0 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,94 1 1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
B 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,86 0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
C 0,2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,83 0,8 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
D 0,2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,79 0,8 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,
65

A 0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,95 1 1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
B 0,1 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,89 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
C 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,86 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
C 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,84 0,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,
75

A 0 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 0,97 1 1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
B 0,1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,92 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
C 0,1 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
D 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,88 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Πίνακας 1.16: Συντελεστές a για την επιλογή CLF για υπολογισμό 
ψυκτικών φορτίων από φώτα.

a Επίπλωση Ανακυκλοφορία αέρα
Τύπος 

φωτιστικού

0,45
Βαριά, απλή 

επίπλωση, χωρίς 
χαλί

Χαμηλή, προσαγωγή και επιστροφή 
κάτω από την οροφή

Σε εσοχή, μη 
αεριζόμενο

0,55 Συνήθης επίπλωση,
χωρίς χαλί

Μέση έως υψηλή; προσαγωγή και 
επιστροφή κάτω ή μέσα από την 

οροφή, μέσω θυρίδων

Σε εσοχή, μη 
αεριζόμενο

0,65 Συνήθης επίπλωση,
με ή χωρίς χαλί

Μέση έως υψηλή ή χρήση fan coil 
ή κοινό κλιματιστικό, προσαγωγή 
μέσω διαχυτή οροφής ή τοίχου, 

επιστροφή μέσω θυρίδων οροφής

Αεριζόμενο

0,75 ή 
μεγαλύτερο

Οποιοδήποτε είδος 
επίπλωσης εραγωγοί μέσω οροφής Αεριζόμενο

Πίνακας 1.17: Κατηγοριοποίηση b για την επιλογή CLF για υπολογισμό 
ψυκτικών φορτίων από φώτα.

Τύπος δαπέδου
Ανακυκλοφορία αέρα χώρου

Χαμηλή Μέση Υψηλή
Πολύ 

υψηλή

Ξύλινο δάπεδο πάχους 50mm (50) B A A A

Δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 75mm (200) B B B A

Δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 150mm (370) C C C B

Δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 200mm (590) D D C C

Δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 300mm (780) D D D D

1.2.5.3 Φορτία εξοπλισμού

Τα ψυκτικά φορτία από τις συσκευές υπολογίζονται με παρόμοιο τρόπο με τα υπόλοι-
πα εσωτερικά θερμικά κέρδη και δίνονται από τη σχέση:

Qapp, t = Qapp · CLFapp, t

Οι τιμές για τον συντελεστή ψύξης CLFapp, t δίνονται στους πίνακες 1.18 και 1.19
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Πίνακας 1.18: Συντελεστές ψυκτικών φορτίων για μη αεριζόμενες 
(χωρίς απορροφητήρα) συσκευές, συναρτήσει των ωρών λειτουργίας τους.

Ώρες 
λειτουργίας

Χρόνος από την έναρξη λειτουργίας συσκευής (h)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0

8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0

10 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

12 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

14 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

16 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

18 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 1 1 1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

Πίνακας 1.19: Συντελεστές ψυκτικών φορτίων για αεριζόμενες 
(με απορροφητήρα) συσκευές, συναρτήσει των ωρών λειτουργίας τους.

Ώρες 
λειτουργίας

Χρόνος από την έναρξη λειτουργίας συσκευής (h)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0

6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

12 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

14 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

18 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1 1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
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1.2.6 Φορτία αερισμού

Όταν εξωτερικός αέρας εισέρχεται εντός του κλιματιζόμενου χώρου τότε προκύπτει 
ένα φορτίο που υπολογίζεται από τη σχέση:

Qv, t = ρ · V · Δh

Όπου:

ρ = η πυκνότητα του αέρα, kg/m3

V = η παροχή του εξωτερικού αέρα, l/s

Δh = η διαφορά ενθαλπίας ανάμεσα στον εσωτερικό αέρα και τον εξωτερικό, kJ/kg

Για ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας η παραπάνω εξίσωση παίρνει τη 
μορφή:

Qs = 1,23 · V · Δθ

Ql = 3010 · V · ΔW

Qtot = 1,20 · V · Δh

Όπου:

Qs = το αισθητό φορτίο, W

Ql = το λανθάνον φορτίο, W

Qtot = το ολικό φορτίο, W

V = η παροχή του εξωτερικού αέρα, l/s

Δθ = η διαφορά θερμοκρασίας του εξωτερικού με τον εσωτερικό αέρα, K

ΔW = η διαφορά της ειδικής υγρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού αέρα, kg/kgda

Δh = η διαφορά ενθαλπίας ανάμεσα στον εσωτερικό αέρα και τον εξωτερικό, kJ/kg

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ ο αθέλητος αερισμός από χαραμάδες συνυπολογί-
ζεται στο φορτίο του χώρου το φορτίο του αερισμού υπολογίζεται στο φορτίο της 
συσκευής ξεχωριστά.
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1.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων ως προς επιλογή των 
μελετητών κλιματισμού . Επομένως, δε θα ήταν πρακτικό να οριστούν όλα τα συστή-
ματα και οι παραλλαγές τους. Αυτά τα συστήματα μπορούν ωστόσο να ταξινομηθούν 
σύμφωνα με τη μέθοδο λειτουργίας τους. Μια ευρεία ταξινόμηση των συστημάτων 
κλιματισμού είναι ως συστήματα αέρος, συστήματα αέρος-νερού, νερού-νερού ή συ-
στήματα απευθείας εκτόνωσης. Κάθε ομάδα έχει διακριτά πλεονεκτήματα και μειονε-
κτήματα.

1.3.1 Συστήματα αέρος

Τα συστήματα αυτά παρέχουν την απαιτητή αισθητή και λανθάνουσα ψύξη, θέρμανση 
και έλεγχο υγρασίας παρέχοντας αέρα στη θερμική ζώνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ωστόσο μπορεί να υπάρχει κάποιας μορφής αναθέρμανση στη θερμική ζώνη. Αυτού 
του τύπου τα συστήματα είναι συνήθως κεντρικά.

Τόσο η επεξεργασία του αέρα όσο και το ψυχροστάσιο μπορούν να βρίσκονται απομα-
κρυσμένα από τον κλιματιζόμενο χώρο. Μεταξύ τους συνδέονται είτε με ψυκτικούς 
είτε με υδραυλικούς σωλήνες. Ένα σύστημα αγωγών και διαχυτών μεταφέρει τον κλι-
ματιζόμενο αέρα στις θερμικές ζώνες.

Αυτού του είδους τα συστήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ως εξής:

  Σταθερού ή μεταβλητού όγκου, ανάλογα με το αν το σύστημα έχει μεταβλητή 
θερμοκρασία ή ποσότητα αέρα για τον έλεγχο των μεταβολών του φορτίου.

  Αερόψυκτα ή υδρόψυκτα, που υποδεικνύει πως γίνεται η απόρριψη της θερ-
μότητας από την εγκατάσταση κλιματισμού

  Με 100% νωπό αέρα ή ανακυκλοφορίας, ανάλογα με το αν το σύστημα παρέ-
χει μόνο φρέσκο αέρα στη θερμική ζώνη ή μείγμα ανακυκλωμένου και εξω-
τερικού αέρα.

1.3.1.1  Πλεονεκτήματα συστημάτων αέρος

  Αυτά τα συστήματα έχουν λίγο έως καθόλου εξοπλισμό που απαιτεί συντή-
ρηση εντός των ζωνών που χρησιμοποιούνται. Κατά συνέπεια, δεν προκα-
λούν προβλήματα στου χρήστες κατά τη συντήρησή τους όπως επίσης δεν 
καταλαμβάνου χώρο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους χρήστες.
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  Τα επίπεδα θορύβου είναι χαμηλά καθώς ο εξοπλισμός είναι απομακρυσμέ-
νος από τις θερμικές ζώνες. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πληθώρα 
συστημάτων για τον έλεγχο των δονήσεων και του θορύβου.

  Διατηρώντας τις σωληνώσεις, τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα 
φίλτρα εκτός της ζώνης των χρηστών δημιουργείται παράλληλα ένα πιο 
ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες καθώς μειώνεται

  Ο εξοπλισμός είναι γενικά ανθεκτικός και υψηλής ποιότητας, καθώς το σύ-
στημα περιέχει μόνο λίγες κλιματιστικές μονάδες

  Αυτά τα συστήματα προσφέρονται για καλό φιλτράρισμα και διανομή του 
εξωτερικού αέρα στη θερμική ζώνη.

  Η χρήση του εξωτερικού αέρα για δωρεάν ψύξη, όταν οι περιβαλλοντολο-
γικές συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα και με μικρό 
κόστος

  Αυτά τα συστήματα είναι κατάλληλα για εφαρμογές που απαιτούν θετική ή 
αρνητική πίεση στο χώρο.

  Χρησιμοποιώντας συστήματα ελέγχου υψηλής ποιότητας, αυτά τα συστήμα-
τα μπορούν να διατηρήσουν τα αυστηρότερα εύρη στις συνθήκες λειτουργί-
ας ± 0,15 ° C ξηρό βολβό και ± 0,5% σχετική υγρασία.

1.3.1.2  Μειονεκτήματα συστημάτων αέρος

  Αυτά τα συστήματα απαιτούν πρόσθετους χώρους για τους αγωγούς. Τα κενά 
των ψευδοροφών κατά συνέπεια αυξάνουν το ύψος του κτιρίου επομένως 
και το κόστος του

  Η εξισορρόπηση του αέρα, ιδιαίτερα σε μεγάλα συστήματα, μπορεί να είναι 
δύσκολη.

  Δεν ανταπεξέρχονται σε μεγάλες αλλαγές στο φορτίο και τη λειτουργία του 
χώρου

  Η αύξηση της απόδοσης του συστήματος είναι δαπανηρή και δύσκολη

  Είναι δύσκολος ο καταμερισμός κόστους ανάμεσα στους χρήστες

  Πιθανή αστοχία θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα του κτιρίου

  Η χρήση τέτοιων συστημάτων για μεμονωμένους χρήστες (π.χ. μετά το τέλος 
της βάρδιας) είναι ενεργοβόρα
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1.3.2 Συστήματα αέρος-νερού

Τα συστήματα αέρος-νερού χρησιμοποιούν και αέρα και νερό ώστε να κλιματίσουν το 
χώρο. Η διαχείριση τόσο του αέρα όσο και του νερού γίνεται από κεντρικό μηχανοστά-
σιο και ύστερα διοχετεύεται στις διάφορες θερμικές ζώνες του κτηρίου. Ο κλιματιζό-
μενος αέρας χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει τα κανονικά φορτία του κτιρίου, να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αερισμού καθώς και να παράσχει τον έλεγχο της υγρασίας. 
Ο αέρας λοιπόν ονομάζεται πρωτεύων. Το νερό από την άλλη πλευρά αναλαμβάνει 
τις ειδικές απαιτήσεις φορτίου της θερμικής ζώνης και τις διακυμάνσεις τους. Το νερό 
ονομάζεται δευτερεύων. Σε κάποιες περιπτώσεις η θέρμανση μπορεί να γίνεται με 
ηλεκτρικές αντιστάσεις αντί για coil ζεστού νερού. Δύο βασικές κατηγορίες υπάρχουν 
στα συστήματα κλιματισμού αέρος-νερού, οι επαγωγικές μονάδες και τα fan-coils. Αυ-
τές οι μονάδες έχουν πλήθος διαρρυθμίσεων, από μονάδες οροφής σε επιδαπέδιες 
μονάδες και μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

  Αερόψυκτα ή υδρόψυκτα, που υποδεικνύει πως γίνεται η απόρριψη της θερ-
μότητας από την εγκατάσταση κλιματισμού

  Δισωλήνια, τρισωλήνια και τετρασωλήνια συστήματα, που υποδεικνύει τον 
αριθμό των υδραυλικών σωλήνων που συνδέονται με τις τερματικές μονάδες

1.3.2.1  Πλεονεκτήματα συστημάτων αέρος-νερού

  Αυτά τα συστήματα παρέχουν μεμονωμένο έλεγχο της θερμοκρασίας του 
χώρου με λογικό κόστος. Επιπλέον, προσφέρουν αυτονομία ελέγχου της 
θερμοκρασίας της κάθε ζώνης αφού κάθε ΄ζώνη έχει το δικό της θερμοστάτη

  Το σύστημα διανομής αέρα σε αυτά τα συστήματα είναι μικρότερο επομένως 
απαιτεί αντίστοιχα μικρότερο χώρο στην οροφή. Το μέγεθος της κεντρικής 
κλιματιστική είναι επίσης μικρότερο.

  Οι προγραμματισμένες συντηρήσεις συνήθως περιορίζονται στη ρύθμιση 
των θερμοστατών και καθαρισμό των φίλτρων. Οι μονάδες επαγωγής απαι-
τούν σπάνιο καθαρισμό των ακροφύσιών τους και η συντήρηση των fan coil 
λίπανση του ανεμιστήρα και του κινητήρα.

  Δεν υπάρχει ανάμειξη του αέρα διαφορετικών ζωνών καθώς κάθε ζώνη ανα-
κυκλοφορεί το δικό της αέρα επομένως δεν υπάρχει συγκέντρωση ρύπων.
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1.3.2.2 Μειονεκτήματα συστημάτων αέρος-νερού

  Αυτά τα συστήματα καταλαμβάνουν κάποιο από το χώρο των χρηστών που 
τοποθετούνται οι επαγωγικές μονάδες ή τα fan-coils.

  Αυτά τα συστήματα περιορίζονται συνήθως στην περίμετρο της θερμικής 
ζώνης. Επιπλέον αυτά τα συστήματα δεν συνίστανται σε χώρους με υψηλές 
απαιτήσεις σε εξαερισμό εκτός και αν υπάρχει πρόσθετος.

  Ο έλεγχος και η ηλεκτρική δικτύωση που απαιτούνται για αυτά τα συστήματα 
είναι πολυπλοκότερα.

  Το φιλτράρισμα του αέρα εντός του χώρου των χρηστών δεν είναι πολύ καλό. 
Αυτό μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα των μονάδων επαγωγής και των 
fan-coil και για αυτό το λόγο θα πρέπει τα φίλτρα να καθαρίζονται τακτικά. Ο 
εξωτερικός αέρας ωστόσο, ο οποίος τροφοδοτείται ως πρωτεύων, μπορεί να 
φιλτραριστεί αποδοτικά.

  Ο πρωτεύων αέρας παρέχεται συνήθως με σταθερό όγκο χωρίς πρόβλεψη 
για διακοπή και οι διαχειριστές δεν μπορούν να απενεργοποιήσουν τον κλι-
ματισμό σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση ενέργειας.

  Τα επίπεδα θορύβου που παρατηρούνται εντός των θερμικών ζωνών είναι πιο 
έντονα σε σχέση με τα συστήματα αέρα.

  Το αρχικό κόστος τετρασωλήνιων συστημάτων είναι συνήθως υψηλότερο 
από τα συστήματα αέρα.

1.3.3 Συστήματα νερού-νερού

Τα συστήματα νερού-νερού είναι ουσιαστικά τα ίδια με τα συστήματα αέρος-νερού με 
τη μόνη διαφορά να είναι ότι δεν παρέχεται κλιματισμένος εξωτερικός αέρας στις ζώ-
νες. Οι ανάγκες για εξωτερικό αέρα καλύπτονται είτε από το άνοιγμα των παραθύρων 
είτε τοπικές μονάδες αερισμού/εξαερισμού. Μια από τις κύριες χρήσεις τους είναι για 
συστήματα ζεστού νερού ακτινοβολίας ή θερμαντικά πάνελ

1.3.3.1  Πλεονεκτήματα συστημάτων νερού-νερού

  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε αυτά τα συστήματα είναι ότι δεν απαιτούν 
αεραγωγούς. Έτσι η απώλεια αξιοποιήσιμου χώρου και το ύψος του ορόφου 
διατηρούνται στο ελάχιστο.
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  Παρέχουν ανεξάρτητο έλεγχο του χώρου διατηρώντας παράλληλα μερικά 
από τα πλεονεκτήματα ενός κεντρικού συστήματος.
  Είναι βιώσιμη λύση σε πολλές περιπτώσεις ανακαινίσεων καθώς οι υδραυλι-

κές σωλήνες μπορούν να εγκατασταθούν ευκολότερα από τους αεραγωγούς. 

1.3.3.2 Μειονεκτήματα συστημάτων νερού-νερού

  Αυτά τα συστήματα έχουν περισσότερες μονάδες που απαιτούν συντήρηση 
και οι περισσότερες εργασίες συντήρησης γίνονται εντός του χώρου των χρη-
στών.
  Μερικές από τις μονάδες απαιτούν δαπανηρά και δύσκολα στην κατασκευή 

συστήματα αποστράγγισης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μονάδες που 
δουλεύουν σε χαμηλή θερμοκρασία δρόσου.
  Αυτά τα συστήματα δεν προβλέπουν την προσαγωγή εξωτερικού αέρα με 

αποτέλεσμα ο αερισμός να γίνεται από παράθυρα και να επηρεάζεται άμεσα 
από φαινόμενα όπως ο ελκυσμός και από τον άνεμο.
  Τα επίπεδα υγρασίας το καλοκαίρι τείνουν να είναι υψηλά.

1.3.4 Συστήματα απευθείας εκτόνωσης

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των μονάδων είναι ότι αποτελούνται από εργοστασια-
κά προ-συναρμολογημένα μέρη. Τα εξαρτήματα αυτών των μονάδων αντιστοιχίζονται 
και συναρμολογούνται ώστε να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους απόδοσης. Αυτές 
οι μονάδες επομένως διατίθενται σε προκαθορισμένα βήματα απόδοσης και συγκεκρι-
μένα μεγέθη όπως η αναλογία του αισθητού φορτίου ή τα λίτρα αέρα ανά δευτερόλε-
πτο ανά κιλοβατώρα ψύξης.

Αυτοί οι περιορισμοί ωστόσο αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι αυτές οι μονάδες 
είναι οικονομικές και κατασκευάζονται με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Υπάρχει 
επίσης μια μεγάλη ποικιλία στην τυπολογία και διάταξή τους. Αυτές οι μονάδες μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ως εξής:

  Μονάδες split, όπου υπάρχει η εξωτερική και η εσωτερική μονάδα και ενώνο-
νται μεταξύ του με ψυκτικές σωλήνες.
  Συστήματα παραθύρου ή κονσόλες, τα οποία είναι συστήματα αυτονόμου 

κλιματισμού και είναι ενσωματωμένα σε μια μικρή συσκευασία.
  Συσκευασμένες μονάδες οροφής, που είναι μεγαλύτερες αυτοτελείς μονά-
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δες. Αυτές οι μονάδες, όπως και στα συστήματα αέρος, τροφοδοτούν κλιματι-
σμένο εξωτερικό αέρα στις θερμικές ζώνες. Ωστόσο τα μήκη των αεραγωγών 
είναι περιορισμένα.

1.3.4.1  Πλεονεκτήματα συστημάτων απευθείας εκτόνωσης

  Ο ανεξάρτητος έλεγχος των χώρων από τους χρήστες είναι απλός και ανέ-
ξοδος
  Η θέρμανση ή  η ψύξη μπορούν να παρέχονται ανεξάρτητα από τους υπόλοι-

πους χώρους
  Η εργοστασιακή συναρμολόγηση των μονάδων επιτρέπει τον βελτιωμένο 

ποιοτικό έλεγχο, την αξιοπιστία και την πιστοποίηση των στοιχείων απόδοσης.
  Η εγκατάσταση είναι εύκολη λόγω επαναλαμβανόμενων εργασιών και των 

οδηγιών των κατασκευαστών
  Αυτά τα συστήματα είναι γενικώς άμεσα διαθέσιμα με αποτέλεσμα να μειώ-

νονται τα προβλήματα στον προγραμματισμό της παραγγελίας και της παρά-
δοσης του εξοπλισμού
  Είναι απλά στη χρήση τους επομένως δεν χρειάζονται ειδικευμένους χειρι-

στές.
  Σε περίπτωση βλάβης επηρεάζεται μόνο ένα μικρό μέρος του κτιρίου
  Το κόστος της ενέργειας μπορεί να επιμεριστεί σε κάθε μισθωτή/χρήστη και 

οι μη χρησιμοποιούμενες μονάδες μπορούν να σβήσουν.
  Απαιτείται λιγότερος χώρος για τα ηλεκτρομηχανολογικά από ότι για τα κε-

ντρικά συστήματα.
  Το αρχικό κόστος είναι συνήθως μικρό.

1.3.4.2 Μειονεκτήματα συστημάτων απευθείας εκτόνωσης

  Υπάρχουν περιορισμοί στην διαθέσιμη ροή αέρα καθώς και στο μέγεθος των 
εξατμιστών και των συμπυκνωτών.
  Αυτά τα συστήματα σε γενικές γραμμές δεν ενδείκνυνται για ακριβή έλεγχο 

της υγρασίας αν και υπάρχουν μονάδες ειδικά κατασκευασμένες για χώρους 
υπολογιστών κλπ. που μπορούν να το επιτύχουν.
  Αυτές οι μονάδες έχουν σχετικά μικρό χρόνο ζωής
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  Σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι αισθητικώς αποδεκτά
  Τα επίπεδα θορύβου στις θερμικές ζώνες μπορεί να είναι υψηλά
  Η προσαγωγή του εξωτερικού αέρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με άλλα 

μέσα (εκτός των μονάδων οροφής) συνήθως με το άνοιγμα των παραθύρων. 
Επίσης οι ικανότητες για φιλτράρισμα του αέρα είναι περιορισμένες.
  Τα συμπυκνώματα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα
  Η συντήρηση γίνεται εντός του χώρου των χρηστών
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κεφαλαίου 1

1. Ένας μελετητής έχει υπολογίσει τα θερμικά φορτία για τέσσερα (4) δωμάτια 
ενός κτιρίου. Όλα τα δωμάτια έχουν τις ίδιες διαστάσεις, φωτισμό και ώρες 
λειτουργίες. Ποια από τα ακόλουθα δωμάτια είναι πιο πιθανό να έχει τα μεγα-
λύτερα λανθάνοντα φορτία

Α) Ένας χώρος γραφείου με δέκα (10) θέσεις εργασίας με υπολογιστή

Β) Ένας χώρος αναμονής με μία θέση υποδοχής για ένα υπάλληλο, καθίσμα-
τα για πέντε ανθρώπους

Γ) Ένα ψυχρός θάλαμος φύλαξης εκθεμάτων που σπανίως επισκέπτεται

Δ) Ένας χώρος γυμναστικής, με 2 διαδρόμους, 2 ποδήλατα, 2 τηλεοράσεις 
και ένα αυτόματο πωλητή. ü

2.  Ένας μελετητής συγκρίνει τους υπολογισμούς του για ένα data center σε 
ψυχρό και ξηρό κλίμα με τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα του κτηρίου και 
παρατηρεί τα ακόλουθα

Μέτρηση Υπολογισμοί Καταγραφές

Συνολικά φορτία κλιματισμού (kWh) 145 190

Συνολικά φορτία θέρμανσης (kWh) 30 145

Μέση εισαγωγή νωπού αέρα (L/s) 9500 19000

 Ο μελετητής επιβεβαίωσε ότι οι παράμετροί του ήταν σύμφωνοι με τη σχε-
διαστική πρόθεση. Ποια από τις παρακάτω είναι η πιθανότερη αιτία της ασυμ-
φωνίας

Α) Εγκατάσταση μεγαλύτερης έντασης φωτισμού

Β) Λάθος λειτουργία economizer ενθαλπίας ü

Γ) Απομάκρυνση των λεβήτων συμπύκνωσης για εξοικονόμηση χρημάτων

Δ) Εγκατάσταση υπολογιστών μεγαλύτερης κατανάλωσης.
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3.  Μία θερμική ζώνη δείχνει υπερβολικές ώρες εκτός του ορίου ψύξης. Ποια 
είναι η πιθανότερη αιτία

Α) Υπερδιαστασιολόγηση εσωτερικής μονάδας

Β) Λάθος ρύθμιση θερμοστάτη ü

Γ) Υποτίμηση του φορτίου φωτισμού

Δ) Παράλειψη υπολογισμού φορτίου αερισμού

4. Ένας μελετητής επεξεργάζεται τα αποτελέσματα ενός τυπικού κτηρίου γρα-
φείων σε ήπιο κλίμα. Σύμφωνα με αυτά, τα φορτία κλιματισμού (ψύξης) είναι 
ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας. Ποιες από τις παρακάτω σχεδιαστι-
κές επιλογές θα επιφέρει τη μεγαλύτερη μείωση κατανάλωσης ενέργειας 
στον κλιματισμό.

Α) Εγκατάσταση ελεγκτή μεταβλητής ταχύτητας (inverter, variable speed 
drive) στις αντλίες

Β)  Εγκατάσταση επιπλέον ηχοαπορροφητών στην παροχή και επιστροφή 
των σωλήνων

Γ)  Αντικατάσταση εξατμιστικών συμπυκνωτών ανοιχτού κυκλώματος με 
πύργους ψύξης κλειστού κυκλώματος

Δ)  Αντικατάσταση λαμπτήρων πυράκτωσης με LED ü

5. Εγκαθιστούμε ελεγκτή μεταβλητής ταχύτητας σε αντλία ψυχρού νερού δευ-
τερεύοντος κυκλώματος. Ο έλεγχος της ταχύτητας γίνεται βάσει διαφορικής 
πίεσης. Ποιο από τα ακόλουθα είναι ο σωστός τρόπος υπολογισμού λειτουρ-
γίας της αντλίας

Α) Βάσει αναμονής

Β) Βάσει ζήτησης φορτιού ü

Γ) Βάσει προγράμματος

Δ) Βάσει θερμοκρασίας
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6. Ένας ιδιοκτήτης θέλει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου του 
με αποθήκευση θερμότητας. Για να καθορίσει το μέγεθος της εγκατάστασης ο 
μελετητής θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσει

Α) Τη χωρητικότητα της αποθήκευσης

Β) Τον τύπο του μέσου αποθήκευσης

Γ) Το προφίλ της κατανάλωσης του κτηρίου ü

Δ) Τη ροή του ψυχρού νερού

7. Ένα κτήριο διδασκαλίας σε θερμό και υγρό κλίμα λαμβάνει το ψυχρό νερό 
από την πανεπιστημιούπολη και έχει ηλεκτρική θέρμανση. Ένας μελετητής 
θα πρέπει να περιμένει ότι η κατανάλωση ενέργειας κλιματισμού ενός τυπι-
κού VAV συστήματος σε σχέση με ένα με fan coils και ανεξάρτητο σύστημα 
αερισμού είναι

Ανάγκη 
αερισμού

Κατανάλωση 
ανεμιστήρων

Κατανάλωση 
κλιματισμού

üΑ. Υψηλότερη Υψηλότερη Υψηλότερη

Β. Ίδια Χαμηλότερη Υψηλότερη

Γ. Ίδια Χαμηλότερη Χαμηλότερη

Δ. Υψηλότερη Υψηλότερη Χαμηλότερη

8. Στην επιλογή ενός συστήματος ποιος από τους παρακάτω παράγοντες
επηρεάζουν περισσότερο στην επιλογή του

Α Η εξωτερική θερμοκρασία ü

Β) Η θερμοκρασία του εδάφους

Γ) Η συχνότητα της βροχόπτωσης

Δ) Η αγωγιμότητα του εδάφους
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9. Θέτοντας του στόχους της μελέτης, ο μελετητής θα πρέπει

Α) Να αποφασίσει μόνος του ως ο πιο αρμόδιος ποιοι θα είναι οι στόχοι του 
έργου

Β) Να συναποφασίσει με τον αρχιτέκτονα τους στόχους του έργου

Γ) Να συναποφασίσει με την ομάδα μηχανικών τους στόχους του έργου

Δ) Να συναποφασίσει με την ομάδα μηχανικών, τον αρχιτέκτονα, τον ιδιοκτή-
τη και το χειριστή τους στόχους του έργου ü

10. Για τον υπολογισμό των φορτίων ψύξης ενός τοίχου με τη μέθοδο CLTD μας 
ενδιαφέρει

Α) Η θερμοκρασία εξάτμισης στον εξατμιστή

Β) Οι ανάγκες για νωπό αέρα του χώρου

Γ) Ο προσανατολισμός του τοίχου ü

Δ) Ο αριθμός των χρηστών του κτιρίου

11. Έστω ότι έχουμε μια τοιχοποιία τύπου G. Σύμφωνα με τον πίνακα 1.1 ποιος 
προσανατολισμός θα εμφάνιζε τα μεγαλύτερα αισθητά ψυκτικά φορτία

Α) Νότιος

Β) Δυτικός ü

Γ) Ανατολικός

Δ) Βορινός

12. Έστω ότι έχουμε μια τοιχοποιία τύπου Β με ΝΔ προσανατολισμό. Ποια στιγμή 
της ημέρας θα εμφανίσει το ελάχιστο αισθητό ψυκτικό φορτίο σύμφωνα με 
τον πίνακα 1.1

Α) 14:00 ü

Β) 12:00

Γ) 01:00

Δ) 20:00
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13. Ποιο είναι το μέγιστο αισθητό ψυκτικό φορτίο διαμέσου υαλοπίνακα χωρίς 
εσωτερική σκίαση, με δυτικό προσανατολισμό, επιφάνειας 5m2, με θερμι-
κή διαπερατότητα 2,1W/(m2·K) και συντελεστή σκίασης SC=0,80. Ισχύουν 
οι πρότυπες συνθήκες σχεδιασμού για τους πίνακες.

Α) 1816,86 W ü

Β) 73,5 W

Γ) 1743,36 W

Δ) 1886,16 W

14. Ποια ευρύτερη κατηγορία συστημάτων κλιματισμού ενδείκνυνται για ανε-
ξάρτητη λειτουργία των θερμικών ζωνών

Α) Συστήματα αέρος

Β) Συστήματα απευθείας εκτόνωσης ü

Γ) Συστήματα αέρος-νερού

Δ) Συστήματα νερού-νερού

15. Ποιο από τα παρακάτω είναι το μεγαλύτερο φορτίο αερισμού για εσωτε-
ρικό περιβάλλον 24oC και ειδική υγρασία 0,00934kg/kgd.a. στο επίπεδο της 
θάλασσας.

Α) Προσαγωγή 200l/s εξωτερικού αέρα στους 27 oC και ειδική υγρασία 
0,01119kg/kgd.a 

Β) Προσαγωγή 30l/s εξωτερικού αέρα στους 35 oC και ειδική υγρασία 
0,02526kg/kgd.a

Γ) Προσαγωγή 125l/s εξωτερικού αέρα στους 30 oC και ειδική υγρασία 
0,01200kg/kgd.aü

Δ) Προσαγωγή 52l/s εξωτερικού αέρα στους 32 oC και ειδική υγρασία 
0,01810kg/kgd.a
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16. Μια κλιματιστική μονάδα μεταβλητού όγκου εξυπηρετεί ένα χώρο γρα-
φείων που λειτουργεί από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Το παρακάτω δι-
άγραμμα παρουσιάζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα και τη θερμοκρασία 
του χώρου για μία μέρα

Ποια τεχνική ελέγχου αναπαρίσταται

Α) Νυχτερινός αερισμός

Β) Λειτουργία economizer

Γ) Υπόψυξη

Δ) Βραδυνή υπολειτουργία συστήματος ü

17. Ποιος είναι ο συντελεστή ψυκτικού φορτίου από φώτα λειτουργίας 12 
ωρών για θερμική ζώνη με συνήθη επίπλωση, χωρίς χαλί και δάπεδο από 
σκυρόδεμα 150mm και μέση ανακυκλοφορία αέρα στις 16:00

Α) 0,1

Β) 0,2

Γ) 0,7

Δ) 0,3 ü
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Σύνοψη - Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου 1

Για την επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού είναι απαραίτητο να έχουν διευκρινι-
στεί οι στόχοι που θέλουμε να επιτύχουμε με την εγκατάστασή του έχοντας πάντα 
υπόψιν μας τους περιορισμούς που μας θέτει τόσο το κάθε σύστημα όσο και ο χώρος 
που θα εφαρμοστεί. Για την σωστή διαστασιολόγηση απαιτείται ο υπολογισμός όλων 
των φορτίων που υπεισέρχονται στο χώρο όπως αναπτύσσονται στο πρώτο κεφάλαιο. 
Τέλος παρατίθεται η πρώτη βασική κατηγοριοποίηση των συστημάτων κλιματισμού 
που θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε το κατάλληλο σύστημα βάσει των κριτηρίων που 
έχουμε θέσει.

56
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Εισαγωγή/Γενική Περιγραφή 

Οι ενέργειες που μπορούμε να κάνομε για εξοικονόμηση ενέργειας 
εξαρτώνται από το είδος της εφαρμογής. Από το είδος της εφαρμογής 
επίσης εξαρτάται και η περίοδος απόσβεσης της ενέργειας. Στο παρόν 
κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά τις ενέργειες εξοικονόμησης και πως 
μπορούμε να αξιολογήσουμε.

Οι ενέργειες για εξοικονόμηση ενέργειας στην ψύξη και στον κλιματισμό μπορούν να 
ομαδοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Στο παρόν, θα χωριστούν στα εξής υποκεφά-
λαια:

1. Επεμβάσεις στον ψυκτικό κύκλο

2. Μείωση των φορτίων

3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Κάθε ενέργεια εξοικονόμησης θα βαθμολογείται ποιοτικά για την δυσκολία εφαρμο-
γής σε συνδυασμό με το κόστος όπως και για την εξοικονόμηση που προσφέρει. Οι 
βαθμολογίες είναι ενδεικτικές για συνήθεις εφαρμογές και μπορεί να διαφέρουν ση-
μαντικά ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.

2
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Σκοπός – Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Έχοντας κατανοήσει το παρόν κεφάλαιο, ο ψυκτικός θα είναι σε θέση 
να προτείνει κατάλληλες επεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας 
σε συνήθεις εγκαταστάσεις αλλά επιπλέον θα αποκτήσει μια σφαιρική 
αντίληψη των βασικών αρχών στην εξοικονόμηση ενέργειας.



59

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 2

2.1 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

2.1.1 Συμπίεση

Στο στάδιο της συμπίεσης έχουμε την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στα συνή-
θη συστήματα. Είναι φανερό λοιπόν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης 
ενέργειας. Τα είδη των συμπιεστών ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιούν την 
συμπίεση του ψυκτικού ρευστού είναι :

1. Παλινδρομικοί (Reciprocating)

2. Περιστροφικοί (Rotary)

3. Κοχλιωτοί (Screw)

4. Σπειροειδής (Scroll)

5. Φυγοκεντρικοί (Centrifugal)

Για να εξετάσουμε το πόσο οικονομικός στην λειτουργία του είναι ένας συμπιεστής, θα 
πρέπει να δούμε στο ενθαλπικό διάγραμμα την γραμμή συμπίεσης να προσεγγίζει την 
ισοεντροπική καμπύλη. Ποσοτικά αυτό προσδιορίζεται από του συντελεστές:

  Ισοεντροπική αποδοτικότητα (Isoentropic efficiency)
  Ογκομετρική αποδοτικότητα (Volumetric efficiency)
  Βαθμός απόδοσης του κινητήρα (Electric motor efficiency)

Εικόνα 0.1
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2.1.1.1  Μερικό Φορτίο

Πρόβλημα

Η ισχύς του συμπιεστή ή του συστήματος των συμπιεστών, επιλέγεται για να μπορούν 
να καλύψουν το μέγιστο φορτίο σχεδιασμού. Στην μέγιστη ισχύ όμως (για συνήθεις 
εφαρμογές) ο συμπιεστής θα δουλέψει πολύ μικρό ποσοστό του χρόνου. Είναι φανε-
ρό ότι η κύρια κατανάλωση του συμπιεστή είναι σε μερικό φορτίο. Ανάλογα το είδος 
του συμπιεστή, έχει διαφορετική ικανότητα να προσαρμόσει την ισχύ του στην απαίτη-
ση. Επιπλέον, αυτή η προσαρμογή που είναι σε θέση να κάνει, δεν επιφέρει αντίστοιχα 
μια αναλογική μείωση της κατανάλωσης.

Σε συστήματα με πολλούς συμπιεστές, μπορεί να γίνει βηματική κλιμάκωση της από-
δοσης με αριθμό βημάτων όσα και οι συμπιεστές του συστήματος. Βέβαια αυτό δεν 
μπορεί να μας καλύψει πλήρως, αφού η ζήτηση δεν μπορεί να είναι ποτέ ακριβώς στο 
βήμα. Αυτό θα αναγκάσει την ΑΘ να δουλέψει ανοιγοκλείνοντας ένα συμπιεστή. 

Παράδειγμα.

Ένας ψύκτης αέρος νερού, για κλιματισμό ανέσεως, έχει ισχύ 200kW. Διαθέτει 4 
ίδιους συμπιεστές 50kW έκαστος. Όταν η ζήτηση είναι 75kW θα πρέπει να λειτουρ-
γεί τον ένα συμπιεστή συνεχώς και τον δεύτερο να το ανοιγοκλείνει σύμφωνα με τα 
ανεκτά όρια που έχουμε θέσει. Η διακύμανση στην ισχύ, με αντίστοιχο ανοιγοκλείσιμο 
του συμπιεστή, αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας αλλά παράλληλα μειώνει την ζωή 
του συμπιεστή. 

2.1.1.2  Λύση 1 – Δοχείο Αδρανείας

Δυσκολία 4/5 Εξοικονόμηση 2/5

Σε εφαρμογές με μέσο μεταφοράς το νερό μπορεί να τοποθετηθεί ένα δοχείο αδρα-
νείας (Buffer). Αυξάνοντας αρκετά την μάζα του νερού μέσα στο κύκλωμα, μπορούμε 
να μειώσουμε την συχνότητα ανοιγοκλεισίματος του συμπιεστή. Κατά αυτόν τον τρό-
πο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση αλλά και να παρατείνει την διάρκεια ζωή του. 
Τα μειονεκτήματα αυτής της λύσης είναι τα εξής:

  Το δοχείο αδρανείας έχει απώλειες θερμότητας τις οποίες θα πρέπει να λά-
βουμε υπόψιν.
  Χρειαζόμαστε δύο κυκλώματα νερού (πρωτεύον – δευτερεύον) με δύο κυ-

κλοφορητές.
  Δεν είναι σε θέση να εξαλείψει το ανοιγοκλείσιμο, αλλά απλά να το μειώσει.
  Αφορά μόνο συστήματα με μέσο το νερό.
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2.1.1.3  Λύση 2 – Inverter

Δυσκολία 2/5 Εξοικονόμηση 5/5

Η εγκατάσταση ενός Inverter επιτρέπει στο σύστημά μας να ακολουθεί ακριβώς την 
απαίτηση σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση παρέχει ακριβώς αυτό που χρεια-
ζόμαστε χωρίς σκαλοπάτια που ανεβάζουν την ενεργειακή κατανάλωση και φθείρουν 
τους συμπιεστές. Για να αντιληφθούμε τον λόγο που το inverter εξοικονομεί ενέργεια 
ας δούμε την εξής αναλογία. Ο συμπιεστής είναι ένας δρομέας που πρέπει να καλύ-
ψει μια απόσταση. Ο ένας τρόπος είναι να κάνει σπριντ με όλη του την δύναμη και 
να σταματάει να ξεκουραστεί ενώ ο άλλος είναι να κρατήσει μια σταθερή ταχύτητα. 
Είναι αντιληπτό ότι η σταθερή ταχύτητα έχει μικρότερη καταπόνηση στον δρομέα και 
μικρότερη κούραση (κατανάλωση). Έτσι και ένας συμπιεστής, όταν δουλεύει με πλήρη 
ισχύ και σταματάει έχει μεγαλύτερη καταπόνηση και κατανάλωση από το να «τρέχει» 
με την ταχύτητα που πρέπει.

Εικόνα 0.2

Εικόνα 0.3

Σε συστήματα με πολλούς συμπιεστές, για μείωση του κόστους, μπορούμε να τοπο-
θετήσουμε inverter μόνο στον πρώτο συμπιεστή. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινάμε ομα-
λά τον συμπιεστή από την αρχή του εύρους του inverter. Όσο ανεβαίνει η απαίτηση 
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ανεβάζει συχνότητα ο Inverter, μέχρι την πλήρη ισχύ του συμπιεστή. Στην συνέχεια 
τίθεται ένας επιπλέον συμπιεστής σε πλήρη ισχύ και ο πρώτος συμπιεστής πέφτει 
πάλι στην ελάχιστη συχνότητα.

2.1.2 Υπερθέρμανση

2.1.2.1  Ανάκτηση Θερμότητας

Δυσκολία 1/5 Εξοικονόμηση 3/5

Το ψυκτικό ρευστό βγαίνει από τον συμπιεστή ως υπέρθερμο αέριο (2). Ακολούθως 
πηγαίνει στον συμπυκνωτή ο οποίος του αφαιρεί θερμότητα, ψύχοντας το μέχρι να 
φτάσει την καμπάνα στο ενθαλπικό διάγραμμα όπως φαίνεται και στο σχήμα(2-3). 

Εικόνα 0.4

Στην συνέχεια αρχίζει η συμπύκνωση του ψυκτικού ρευστού μέσα στην καμπάνα (3-
4). Είναι φανερό ότι όλη αυτή η θερμότητα απορρίπτεται στο περιβάλλον και μάλιστα 
με επιπλέον κατανάλωση ενέργειας στον συμπυκνωτή. Αυτή την ενέργεια, έχουμε 
την δυνατότητα να την ανακτήσουμε πολύ εύκολα και οικονομικά. Αν παρεμβάλλουμε 
έναν εναλλάκτη θερμότητας μεταξύ συμπιεστή και συμπυκνωτή, την υπερθέρμανση, 
αντί να την απορρίψουμε στο περιβάλλον σπαταλώντας ενέργεια στον συμπυκνωτή, 
μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να θερμάνουμε νερό μέσω του εναλλάκτη. 
Το νερό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), για υποβοήθηση 
της θέρμανσης ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που απαιτεί ζεστό νερό. 
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Αυτή η επέμβαση μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις. Ενδεικτικά μπο-
ρούμε να αναφέρουμε τις εξής:

  Θερινά ξενοδοχεία. Εκεί ανακτώντας την θερμότητα της υπερθέρμανσης του 
κλιματισμού αλλά και των ψυκτικών θαλάμων, μπορούμε να παράγουμε δω-
ρεάν ΖΝΧ. 
  Supermarket, οι ανάγκες του ΖΝΧ καλύπτονται από την υπερθέρμανση του 

κυκλώματος ψύξης των ψυγείων.

2.1.3 Συμπύκνωση

Εικόνα 0.5

Η συμπύκνωση είναι το δεύτερο στάδιο στον ψυκτικό κύκλο που καταναλώνει ενέρ-
γεια. Οι συμπυκνωτές χωρίζονται σε:

  Υδρόψυκτους
  Αερόψυκτους

Οι Υδρόψυκτοι συμπυκνωτές διαθέτουν ένα εναλλάκτη Ψυκτικού Ρευστού – Νερού 
στον οποίο παρέχεται νερό κατάλληλης θερμοκρασίας ώστε να μπορεί να απορροφή-
σει θερμότητα από το ψυκτικό ρευστό και να το συμπυκνώσει. Το νερό απορροφώ-
ντας την θερμότητα από το ψυκτικό ρευστό, ανεβάζει θερμοκρασία και στέλνεται σε 
πύργο ψύξης για να κρυώσει. 

Οι αερόψυκτοι συμπυκνωτές χρησιμοποιούν εναλλάκτη Ψυκτικού Ρευστού – Αέρα, 
στον οποίο κυκλοφορεί αέρας με χρήση ανεμιστήρων και απορροφά την θερμότητα 
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από το ψυκτικό ρευστό. Ανάλογα με το φορτίο, μπορεί να απαιτείται μικρή ή μεγαλύ-
τερη παροχή αέρα. Η προσαρμογή στο φορτίο γίνεται με δύο τρόπους:

  Ανεμιστήρες με σταθερές στροφές
  Ανεμιστήρες με Inverter

2.1.3.1  Ανεμιστήρες σταθερών στροφών

Δυσκολία 0/5 Εξοικονόμηση 0/5

Για ανεμιστήρες σταθερών στροφών, σβήνει κατάλληλος αριθμός ανεμιστήρων. Αυ-
τός ο τρόπος έχει μειονεκτήματα. Αρχικά η προσαρμογή στο φορτίο είναι με βήματα 
όσα και τα βήματα των ανεμιστήρων που μπορούν να δουλέψουν ανεξάρτητα. Δη-
λαδή μπορεί σε ένα συμπυκνωτή να έχουμε 6 ανεμιστήρες αλλά τα βήματα να είναι 
3, επειδή δουλεύουν ανά δύο. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι σβήνοντας κάποιους 
ανεμιστήρες, δεν αξιοποιείται όλη η επιφάνεια του εναλλάκτη αλλά μόνο ένα μέρος 
του. 

Β) Μεταβάλλοντας την ταχύτητα των ανεμιστήρων μέσω Inverter. Χρησιμοποιείται 
ένας inverter που ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής όλων των ανεμιστήρων του 
συμπυκνωτή μαζί. Έτσι έχουμε πολύ καλή προσαρμογή στο φορτίο αλλά και χρήση 
ολόκληρου του εναλλάκτη αλλά και όλων των ανεμιστήρων. Αυτό είναι πολύ ση-
μαντικό, γιατί όπως θα δούμε και στην συνέχεια, η χρήση όλων των ανεμιστήρων σε 
λιγότερες στροφές σε σχέση με την χρήση λιγότερων ανεμιστήρων στις μέγιστες 
στροφές, έχει σημαντική μείωση στην κατανάλωση.
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2.1.3.2 Ανεμιστήρες με inverter

Δυσκολία 2/5 Εξοικονόμηση 5/5

Κατανάλωση ανεμιστήρων

Η παροχή ενός ανεμιστήρα Q αλλάζει με την μεταβολή ταχύτητα περιστροφής του Ν 
σύμφωνα με την σχέση:

=
Q1

Q2

N1

N2

Q1: Αρχική παροχή

Q2: Τελική παροχή

N1: Αρχική ταχύτητα περιστροφής

N2: Τελική ταχύτητα περιστροφής

Αυτό σημαίνει ότι αν μειώσουμε την ταχύτητα περιστροφής κατά 10%, θα μειωθεί και 
παροχή κατά 10%.

Η ισχύς του ανεμιστήρα αλλάζει με την μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής σύμ-
φωνα με τον τύπο:

P1: Αρχική ισχύς

P2: Τελική ισχύς

N1: Αρχική ταχύτητα περιστροφής

N2: Τελική ταχύτητα περιστροφής

Αν μειώσουμε την ταχύτητα περιστροφής κατά 10% (άρα και την παροχή εξίσου), 
έχουμε μείωση στην ισχύ του ανεμιστήρα στο 0,93=0,729 και επομένως έχουμε μείω-
ση 27,1%. Βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας έχουμε με με-
ταβολή της ταχύτητας του ανεμιστήρα σε σχέση με την απενεργοποίηση αντίστοιχου 
αριθμού ανεμιστήρων.



66

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

2.1.4 Υπόψυξη

Δυσκολία 1/5 Εξοικονόμηση 2/5

Το ψυκτικό ρευστό που εξέρχεται από τον συμπυκνωτή έχει υψηλή θερμοκρασία. 
Όσο περισσότερο μπορούμε να το ψύξουμε, τόσο μεγαλύτερη απόδοση έχει το σύ-
στημα. Για την καλύτερη κατανόηση θα χρησιμοποιηθεί το πιο κάτω παράδειγμα. Ο 
αρχικός ψυκτικός κύκλος είναι ο 1-2-3-4-5-1 ενώ με την υπόψυξη είναι ο 1-2-3-4’-5’-1.  

Εικόνα 0.6

Θα υπολογίσουμε την απόδοση και την αποδοτικότητα των δύο ψυκτικών κύκλων:

Αρχικός 1-2-3-4-5-1

Η ψυκτική απόδοση προκύπτει από την διαφορά ενθαλπιών στα σημεία 1 και 5. Ετσι 
έχουμε:

P1 = h1- h5 = 380 kJ/kg – 256 kJ/kg = 124 kJ/kg

H κατανάλωση στον συμπιεστή είναι:

Pσυμπ. = h2- h1 = 458 kJ/kg – 380 kJ/kg = 78 kJ/kg

Ετσι αν θέλαμε να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα EER1 θα είχαμε:
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Με υπόψυξη 1-2-3-4’-5’-1

Η ψυκτική απόδοση προκύπτει από την διαφορά ενθαλπιών στα σημεία 1 και 5’. Έτσι 
έχουμε:

P2 = h1- h5’ = 380 kJ/kg – 214 kJ/kg = 166 kJ/kg (αύξηση 42 kJ/kg)

H κατανάλωση στον συμπιεστή είναι η ίδια:

Pσυμπ. = h2- h1 = 458 kJ/kg – 380 kJ/kg = 78 kJ/kg

Σε αυτήν όμως την περίπτωση έχουμε μια επιπλέον κατανάλωση. Αυτή είναι η ηλε-
κτρική ισχύς που καταναλώνουμε για την υπόψυξη. Για να την υπολογίσουμε θα 
πρέπει να γνωρίζουμε την αποδοτικότητα του δεύτερου ψυκτικού κυκλώματος που 
πραγματοποιεί την υπόψυξη. Για το παράδειγμα θα πρέπει να την εκτιμήσουμε. Η υπό-
ψυξη όπως έχει σχεδιαστεί ψύχει το ψυκτικό ρευστό από τους 40⁰C στους 10⁰C. Επει-
δή το ΔΤ είναι πολύ μικρότερο από του πρώτου κυκλώματος εκτιμούμε ότι θα έχουμε 
ένα EER = 3. Άρα η κατανάλωση που ψάχνουμε θα είναι:

Έτσι αν θέλαμε να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα EER2 θα είχαμε:

Συγκρίνοντας τα EER με και χωρίς υπόψυξη, παρατηρούμε μια σημαντική βελτίωση 
του EER με χρήση υπόψυξη της τάξεως του 13%. Αυτό μεταφράζεται σε 13% εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Επίσης έχουμε μια σημαντική αύξηση στην ισχύ του συστήματος 
κατά 33%. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η επέμβαση, μπορεί να είναι λύση και στην περίπτω-
ση που έχουμε αύξηση των φορτίων του συστήματος.

Την υπόψυξη μπορούμε να την πετύχουμε με χρήση ενός εναλλάκτη αμέσως μετά 
τον συμπυκνωτή. Εκεί θα συντελείται απορρόφηση θερμότητας του ψυκτικού ρευ-
στού με αποτέλεσμα αυτό να ψύχεται. Το δεύτερο κύκλωμα που χρησιμοποιείται για 
την υπόψυξη του πρώτου, μπορεί να είναι ένα σύστημα με αποκλειστικό σκοπό την 
υπόψυξη, μπορεί όμως να χρησιμοποιείται και για να καλύψει άλλες ανάγκες και πα-
ράλληλα να καλύπτει και την υπόψυξη. Το αναφέρουμε αυτό γιατί δεν είναι πάντα 
απαραίτητη η εγκατάσταση νέου μηχανήματος για να επιτύχουμε αυτή την εξοικονό-
μηση της ενέργειας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο υπάρχον εξοπλισμός. 
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2.1.5 Εκτόνωση

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 2/5

Οι εκτονωτικές βαλβίδες χρησιμοποιούνται για να μειώνουν την πίεση και την θερ-
μοκρασία του ψυκτικού ρευστού που βγαίνει από τον συμπυκνωτή σε υγρή μορφή. 
Αυτό το επιτυγχάνει στραγγαλίζοντας την παροχή του ψυκτικού ρευστού που έχει ως 
αποτέλεσμα την πτώση πίεσης. Η πτώση πίεσης με την σειρά της προκαλεί εξάτμιση 
ενός μέρους του υγρού (μπαίνουμε μέσα στην καμπάνα) με συνέπεια την πτώση της 
θερμοκρασίας. Είναι απαραίτητες για την λειτουργία όλων των ψυκτικών κυκλωμά-
των από το απλό split έως τον πιο μεγάλο ψυκτικό θάλαμο. 

Εικόνα 0.7

Τα συνήθη είδη των εκτονωτικών βαλβίδων είναι:
  Τριχοειδής σωλήνας (Capillary tube). 
  Αυτόματη εκτονωτική βαλβίδα (Automatic Expansion Valve AEV)
  Θερμικές εκτονωτική βαλβίδα (Thermal Expansion Valve, TXV ή TEV). 
  Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (Electronic Expansion Valve, EXV ή EEV)

Ο τριχοειδής σωλήνας αφορά πολύ μικρές ψυκτικές εγκαταστάσεις (με ένα συμπιε-
στή και ένα εξατμιστή) όπως τα οικιακά ψυγεία και δεν θα μας απασχολήσουν στον 
παρόν κεφάλαιο. Σε μεσαίες και μεγάλες ψυκτικές εγκαταστάσεις όπως σε ψυκτικούς 
θαλάμους και στα ψυγεία των supermarket, θα βρούμε συνήθως θερμικές εκτονω-
τικές βαλβίδες ή ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες. Η λειτουργία τους επηρεάζεται 
από την υπερθέρμανση μετά τον συμπυκνωτή ρυθμίζουν την ποσότητα του ψυκτι-
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κού ρευστού, ώστε να διατηρεί την υπερθέρμανση στα επιθυμητά επίπεδα. Αν λοι-
πόν μετά τον συμπυκνωτή βρεθεί ότι υπάρχει μεγάλη υπερθέρμανση η εκτονωτική 
βαλβίδα ελαττώνει την παροχή του ψυκτικού ρευστού ενώ αν η υπερθέρμανση είναι 
χαμηλή αυξάνει την παροχή του ψυκτικού ρευστού. Η απαιτούμενη παροχή ψυκτικού 
ρευστού εξαρτάται από το ψυκτικό φορτίο. Όσο μεγαλώνει το ψυκτικό φορτίο τόσο 
μεγαλύτερη παροχή ψυκτικού ρευστού χρειάζεται. Έτσι όταν μεταβάλλεται το ψυ-
κτικό φορτίο θα πρέπει η εκτονωτική βαλβίδα να προσαρμόζεται και να ρυθμίζει την 
παροχή. Η ακρίβεια αυτής της ρύθμισης αλλά και η ταχύτητα που προσαρμόζεται στην 
μεταβολή του φορτίου επιφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Οι ηλεκτρονικές 
εκτονωτικές βαλβίδες υπερέχουν των θερμικών επειδή μπορούν πολύ πιο γρήγορα 
αλλά και μεγαλύτερη ακρίβεια να ρυθμίσουν την παροχή του ψυκτικού ρευστού που 
απαιτείται για να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση μετά τον εξατμιστή στα επιθυμητά 
επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας όταν έχουμε συχνές 
μεταβολές της απαίτησης ψύξης. 

2.1.6 Εξάτμιση

Η εξάτμιση είναι επίσης ένα στάδιο στον ψυκτικό κύκλο που απαιτεί κατανάλωση 
ενέργειας. Όπως και στην συμπύκνωση (στις συνήθεις περιπτώσεις) έτσι και εδώ απαι-
τούνται ανεμιστήρες στον εναλλάκτη. Ανάλογα την εφαρμογή μπορούμε να έχου-
με και εδώ εφαρμογή της εγκατάσταση inverter στους ανεμιστήρες. Ένα παράδειγ-
μα εφαρμογής είναι τα fancoils κλιματισμού όταν δουλεύουν σε ψύξη όπου έχουμε 
ακριβώς τα ίδια οφέλη με την συμπύκνωση όταν δουλεύουν σε θέρμανση. 

Εικόνα 0.8
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2.1.6.1   Ανάκτηση θερμότητας

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 5/5

Κάτι που πρέπει να αναφέρουμε ως επιπλέον στοιχείο είναι ότι είτε στην συμπύκνωση 
είτε στην εξάτμιση, η ανταλλαγή θερμότητας δεν χρειάζεται να είναι με το περιβάλλον. 
Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού στην εγκατάσταση και αντί να την 
χάσουμε στο περιβάλλον να την αξιοποιήσουμε απολαύοντας εξοικονόμηση ενέργειας.

Μια σημαντική εφαρμογή του παραπάνω, είναι σε κτήρια που σε κάποιους χώρους 
χρειάζονται ψύξη και ταυτόχρονα σε άλλους χρειάζονται θέρμανση. Για παράδειγμα σε 
μεγάλα κτήρια με γυάλινη πρόσοψη, οι χώροι στην περίμετρο του κτηρίου για κάποιες 
ώρες της ημέρα έχουν μεγάλα ηλιακά φορτία. Έτσι ακόμα και τον χειμώνα, υπάρχει 
περίπτωση κάποιες ώρες της ημέρας να χρειάζονται ψύξη. Αντίθετα οι εσωτερικοί χώ-
ροι την ίδια στιγμή χρειάζονται θέρμανση. Αντί λοιπόν να ψύχουμε τους περιμετρικούς 
χώρους και να απορρίπτουμε την θερμότητα στο περιβάλλον, μπορούμε την απόρρι-
ψη της θερμότητας να την πραγματοποιήσουμε στους χώρους που χρειάζονται θέρ-
μανση. Βεβαίως ανάλογα με το ισοζύγιο κάποια συναλλαγή ενέργειας θα εξακολουθεί 
να υπάρχει με το περιβάλλον είτε για απόρριψη είτε για απορρόφηση θερμότητας. 
Ένα ακόμα παράδειγμα είναι το server room. Εκεί έχουμε συνεχή ζήτηση για ψύξη 
καθώς η θερμότητα που εκλύεται από τις συσκευές είναι πολύ μεγάλο. Έτσι ακόμα και 
τον χειμώνα έχουμε απαίτηση ψύξης.

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό VRF σύ-
στημα με ειδική διάταξη. Θα πρέπει από την εξωτερική μονάδα να έχουμε 3 σωλήνες 
οι οποίοι καταλήγουν σε ειδικές συσκευές (κουτιά) που τροφοδοτούν μία ή περισσό-
τερες ομάδες εσωτερικών μονάδων. Με βάσει τον παρακάτω ψυκτικό κύκλο, θα εξη-
γήσουμε αυτή την λειτουργία:

Εικόνα 0.9
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Θα χρησιμοποιήσουμε μια απλοποιημένη διάταξη με δύο εσωτερικές μονάδες. Οι πε-
ριπτώσεις είναι τρεις. Να δουλεύουν και οι δύο στην θέρμανση, να δουλεύουν και οι 
δύο στην ψύξη και τέλος να δουλεύει ή μια στην ψύξη και η άλλη στην θέρμανση. 
Στην εξωτερική έχουμε σωλήνες στις θέσεις 1, 2 και 3. Τα χρώματα στις κουκίδες χρη-
σιμοποιούνται για τους σωλήνες. Έτσι έχουμε μπλε χρώμα για τον σωλήνα πριν τον 
συμπιεστή, κόκκινο χρώμα για τον σωλήνα μετά τον συμπιεστή και πορτοκαλί για τον 
σωλήνα μετά τον συμπυκνωτή. 

Μόνο θέρμανση

Εικόνα 0.10

Από την εξωτερική μονάδα, αμέσως μετά τον συμπιεστή, ξεκινάει μέσω του κόκκινου 
σωλήνας ο υπέρθερμος ατμός (Θέση 2 στο ενθαλπικό διάγραμμα) και φτάνει στο κου-
τί. Από εκεί συνεχίζει προς τις εσωτερικές μονάδες όπου γίνεται συμπύκνωση με απο-
βολή θερμότητας (θέρμανση του χώρου). Τέλος επιστρέφει στην εξωτερική μονάδα 
όπου γίνεται εκτόνωση, εξατμιση και συμπίεση για να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
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Μόνο Ψύξη

Εικόνα 0.11

Από την εξωτερική μονάδα, αμέσως μετά τον συμπυκνωτή, ξεκινάει μέσω του πορ-
τοκαλί σωλήνα το υπόθερμο υγρό (Θέση 3 στον ενθαλπικό διάγραμμα) και φτάνει 
στο κουτί. Από εκεί συνεχίζει προς τις εσωτερικές μονάδες όπου γίνεται η εκτόνωση 
και στην συνέχεια η εξάτμιση με απορρόφηση θερμότητας (ψύξη του χώρου). Τέλος 
επιστρέφει στην εξωτερική μονάδα όπου γίνεται συμπίεση και συμπύκνωση για να 
ολοκληρωθεί ο κύκλος.

Ταυτόχρονη ψύξη και θέρμανση

Εικόνα 0.12

Από την εξωτερική μονάδα, αμέσως μετά τον συμπιεστή, ξεκινάει μέσω του κόκκι-
νου σωλήνας ο υπέρθερμος ατμός (Θέση 2 στο ενθαλπικό διάγραμμα) και φτάνει στο 
κουτί. Από εκεί συνεχίζει προς την εσωτερική μονάδα όπου γίνεται συμπύκνωση με 
αποβολή θερμότητας (θέρμανση του χώρου). Τέλος επιστρέφει στο κουτί (Θέση 3 στο 
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ενθαλπικό διάγραμμα) και συνεχίζει στην επόμενη εσωτερική μονάδα. Εκεί πραγμα-
τοποιείται η εκτόνωση και εξαέρωση με απορρόφηση θερμότητας θερμότητας (ψύξη 
του χώρου). Τέλος επιστρέφει στην εξωτερική μονάδα όπου συμπίεση για να ολοκλη-
ρωθεί ο κύκλος.

Σε αντλίες θερμότητας μπορούμε επίσης να κάνουμε ανάκτηση θερμότητας. Χρειάζε-
ται τετρασωλήνιο σύστημα όμως σε αυτή την περίπτωση. Οι σωλήνες της θέρμανσης 
συνδέονται πριν και μετά τον συμπυκνωτή (θέσεις 2 και 3 στο ενθαλπικό διάγραμμα) 
ενώ οι σωλήνες της ψύξης πριν και μετά το εξατμιστή  (θέσεις 4 και 1 στο ενθαλπικό 
διάγραμμα).

2.1.7 Υδραυλικά κυκλώματα ψύξης και κλιματισμού

Προφανώς τα υδραυλικά δίκτυα δεν είναι μέρος του ψυκτικού κύκλου. Τα εντάσσου-
με εδώ γιατί τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού, πολλές φορές δεν είναι απευθείας 
εκτόνωσης (DX), αλλά χρησιμοποιείται υδραυλικό κύκλωμα για την μεταφορά θερμό-
τητας από και προς τις τερματικές μονάδες. Για την κυκλοφορία του υγρού σε αυτά τα 
κυκλώματα χρησιμοποιούνται αντλίες. Είναι φανερό ότι η χρήση μιας αποδοτικότερης 
αντλίας μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. 

2.1.7.1 Αντλία με inverter

Δυσκολία 2/5 Εξοικονόμηση 4/5

Αν αντλία δεν δουλεύει με σταθερή παροχή τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί inverter. 
Σε αντιστοιχία με ότι είπαμε για τους ανεμιστήρες έχουμε:

Κατανάλωση αντλιών.

Η παροχή μιας αντλίας Q αλλάζει με την μεταβολή ταχύτητα περιστροφής του Ν σύμ-
φωνα με την σχέση:

=
Q1

Q2

N1

N2

Q1: Αρχική παροχή

Q2: Τελική παροχή

N1: Αρχική ταχύτητα περιστροφής
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N2: Τελική ταχύτητα περιστροφής

Αυτό σημαίνει ότι αν μειώσουμε την ταχύτητα περιστροφής κατά 10%, θα μειωθεί και 
παροχή κατά 10%.

Η ισχύς της αντλίας αλλάζει με την μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής σύμφωνα 
με τον τύπο:

P1: Αρχική ισχύς

P2: Τελική ισχύς

N1: Αρχική ταχύτητα περιστροφής

N2: Τελική ταχύτητα περιστροφής

Με τον Inverter στην αντλία λύνουμε το πρόβλημα του μερικού φορτίου σε σχέση 
με την κατανάλωση ενέργειας, αλλά από την άλλη δημιουργούμε ένα άλλο. Όταν το 
φορτίο μειωθεί σε μεγάλο βαθμό εξίσου μειώνεται και η παροχή. Το πρόβλημα είναι 
ότι οι ψύκτες, οι αντλίες θερμότητας ακόμα και οι λέβητες χρειάζονται μια ελάχιστη 
παροχή για να λειτουργήσουν και αν αυτή δεν εξασφαλίζεται διακόπτουν την λειτουρ-
γεία τους για να μην πάθουν βλάβη. Όταν λοιπόν έχουμε μεγάλη διακύμανση στο 
φορτίο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια τέτοια υδραυλική διάταξη που να επιτρέ-
πει διαφορετική παροχή να διέρχεται από τον ψύκτη (αντιστοιχα για λέβητα ή αντλία 
θερμότητας) και διαφορετική παροχή στο δίκτυο και τις τερματικές μονάδες. Αυτή η 
διάταξη είναι το γνωστό πρωτεύον – δευτερεύον κύκλωμα. Ένα απλοποιημένο παρά-
δειγμα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



75

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 2

Εικόνα 0.13

Όπως βλέπουμε στο σχήμα στο πρωτεύον κύκλωμα έχουμε τους ψύκτες (ή τους 
λέβητες ή τις αντλίες θερμότητας) με δύο κυκλοφορητές (αντλίες) για να μπορούν να 
δουλεύουν ανεξάρτητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δουλεύουμε μόνο τον ψύκτη 
1 ή μόνο τον ψύκτη 2 ή και τους δύο ταυτόχρονα. Στο δευτερεύον κύκλωμα, έχουμε 
τις καταναλώσεις (fancoils) με ξεχωριστό κυκλοφορητή. Έτσι, η παροχή του πρωτεύ-
οντος κυκλώματος δεν επηρεάζεται από την παροχή του δευτερεύοντος και άρα μπο-
ρεί να ικανοποιήσει την απαίτηση της ελάχιστης παροχής στους ψύκτες, ανεξάρτητα 
από την παροχή στα fancoils. Στον βρόγχο ανακυκλοφορίας η ροή μπορεί να είναι και 
προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα με την σχέση των παροχών στο πρωτεύον 
και στο δευτερεύον κύκλωμα. Επίσης αντί για βρόγχο ανακυκλοφορίας, θα μπορού-
σαμε να έχουμε ένα buffer όπως αναφέραμε στο 2.1.1.2.
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2.2 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Τα ψυκτικά φορτία σε ένα ψυχόμενο χώρο, είναι το αποτέλεσμα της μεταφοράς θερ-
μότητας από το περιβάλλον προς τον εσωτερικό χώρο διαμέσου του κέλυφος του 
ψυχόμενου χώρου (εξωτερικά φορτία) αλλά και της παραγωγής θερμότητας από 
εσωτερικές πηγές (εσωτερικά φορτία).  Τα ψυκτικά φορτία μπορούν επίσης να δια-
κριθούν σε αισθητά και λανθάνοντα. Τα αισθητά φορτία είναι τα άμεσα φορτία από 
ακτινοβολία, αγωγή και συναγωγή, ενώ τα λανθάνοντα φορτία είναι τα έμμεσα φορτίο 
από την εισροή ή παραγωγή υγρασίας στον εσωτερικό χώρο.

Ο σκοπός των συστημάτων ψύξης είναι να αντιμετωπίσουν τα ψυκτικά φορτία. Έτσι 
προσαρμόζουν την λειτουργία τους άρα και την κατανάλωσή τους σε αυτά. Είναι 
φανερό λοιπόν ότι όσο μειώνουμε τα  φορτία, τόσο μειώνουμε και την κατανάλωση 
ενέργειας. Επομένως κύριο και πρωταρχικό μας μέλημα για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας θα πρέπει να είναι η μείωση των φορτίων.

Οι τρόποι μείωσης των φορτίων εξαρτώνται από το είδος της ψυκτικής εγκατάστα-
σης. Για παράδειγμα ο κλιματισμός ανέσεως ενός γραφείου, έχει διαφορετικά σενάρια 
μείωσης των φορτίων από ένα ψυκτικό θάλαμο. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τις 
διάφορες μεθόδους μείωσης των φορτίων ανάλογα με τον  τύπο της εγκατάστασης 
που εξετάζουμε.

2.2.1 Αυτοματισμοί

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 5/5

Οι αυτοματισμοί μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά ενέργειας. Είτε πρό-
κειται για κτήριο γραφείων είτε για κατοικία είτε για βιομηχανία, για να μπορούν τα 
μηχανήματα να λειτουργούν όσο και όποτε χρειάζονται, θα πρέπει να ελέγχονται από 
αυτοματισμούς. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στους χρήστες να επεμβαίνουν στην 
λειτουργία των μηχανημάτων κάθε φορά που απαιτείται. Από τον πιο απλό όπως ένα 
απλό θερμοστάτη με χρονοπρόγραμμα μέχρι τον πιο σύνθετο, οι αυτοματισμοί μπο-
ρούν να περιορίσουν την άσκοπη χρήση των μηχανημάτων που καταναλώνουν ενέρ-
γεια, αλλά πέρα από αυτό, να εξασφαλίσουν την σωστή λειτουργία και τις συνθήκες 
άνεσης.
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2.2.2 Άνοιγμα πόρτας εισόδου

Από τα σημαντικότερα φορτία των περισσότερων εφαρμογών είναι η εισχώρηση αέρα 
στον χώρο κατά το άνοιγμα της πόρτας εισόδου. Βεβαίως για να αποτελεί σημαντικό 
φορτίο θα πρέπει να συμβαίνει συχνά ή για μεγάλα διαστήματα αλλά παράλληλα να 
υπάρχει σημαντική διαφορά θερμοκρασίας με τον έξω χώρο.

2.2.2.1 Αεροκουρτίνες
Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 4/5

Οι Αεροκουρτίνες δημιουργούν ένα ρεύμα αέρα από το πάνω μέρος της εισόδου προς 
τα κάτω, που δρα σαν ένα αόρατο φράγμα το οποίο χωρίζει το εσωτερικό περιβάλλον 
από το εξωτερικό και περιορίζει σημαντικά την ανταλλαγή αέρα με το εξωτερικό περι-
βάλλον. Το μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων μεθόδων είναι η ευκολία που 
δίνει στους χρήστες αλλά και σε μηχανήματα όπως τα κλαρκ ,να εισέρχονται και να 
εξέρχονται από τον κλιματιζόμενο ή τον ψυχόμενο χώρο. Χρησιμοποιείται συνήθως 
σε εμπορικά καταστήματα αλλά και σε ψυκτικούς θαλάμους σε συνδυασμό συνήθως 
με αυτόματες πόρτες.

2.2.2.2 Αυτόματες πόρτες
Δυσκολία 2/5 Εξοικονόμηση 4/5

Ο αυτόματες πόρτες, είτε με την μορφή συρόμενου υαλοπίνακα (για καταστήματα) 
είτε με την μορφή ρολού (για ψυκτικούς θαλάμους), βοηθάνε στον να περιορίσουν 
στο ελάχιστο την ανταλλαγή αέρα με το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως ή αναφέραμε, 
για το χρονικό διάστημα που είναι ανοιχτές συνήθως χρησιμοποιείται αεροκουρτίνα 
για ακόμα μεγαλύτερη προστασία.

2.2.2.3 Κουρτίνες PVC
Δυσκολία 1/5 Εξοικονόμηση 5/5

Οι κουρτίνες PVC είναι οι γνωστές αλληλοεπικαλυπτόμενες πλαστικές κατακόρυφες 
λωρίδες που τοποθετούνται σε πόρτες μικρό ψυκτικών θαλάμων και εμποδίζουν τον 
αέρα να περάσει. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν καταναλώνουν ενέργεια και είναι 
αρκετά οικονομικές. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι τόσο ανεμπόδιστη η είσοδος και 
η έξοδος.
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2.2.2.4 Προθάλαμος

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 5/5

Μια άλλη λύση είναι η παρεμβολή ενός μικρού προθάλαμου ανάμεσα στον εξωτερικό 
χώρο και το εξωτερικό περιβάλλον. Η πόρτα που επικοινωνεί με το εξωτερικό περι-
βάλλον δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανοιχτή με την πόρτα που επικοινωνεί με τον 
εσωτερικό χώρο. Κατά αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι απώλειες και δεν δημιουρ-
γούνται ρεύματα αέρα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως σε μεγάλα  εμπορι-
κά καταστήματα. Μία παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι η περιστροφική πόρτα που 
συναντάμε συνήθως στα ξενοδοχεία.

2.2.3 Φωτισμός

Ο φωτισμός εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία του 
προσθέτει μια επιπλέον κατανάλωση στην ψύξη ή στον κλιματισμό του χώρου που 
βρίσκεται, μέσω της θερμότητα που εκλύει. Η μείωση της κατανάλωση λοιπόν είναι 
διπλά ωφέλιμη. Η μείωση των φορτίων του φωτισμού μπορεί να επιτευχθεί με πολ-
λούς τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους παρακάτω.

2.2.3.1  Χρήση ενεργειακών λαμπτήρων

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 5/5

Ο κάθε λαμπτήρας, ανάλογα τον τύπο του, για τα ίδια επίπεδα φωτισμού, έχει δια-
φορετική κατανάλωση. Οι πυρακτώσεως είναι οι πλέον ενεργοβόροι και πλέον δεν 
χρησιμοποιούνται. Συνήθως σε επαγγελματικούς χώρους, σε ψυκτικούς θαλάμους 
κλπ. θα βρούμε λάμπες φθορισμού είτε Τ8 είτε τους ενεργειακά αποδοτικότερους 
Τ5. Η κορυφαία τεχνολογία αυτή την στιγμή είναι οι λαμπτήρες LED. Είναι σαφές ότι 
οι λαμπτήρες με την μικρότερη κατανάλωση επιφέρουν το μικρότερο φορτίο ψύξης. 
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τυπικές τιμές πυκνότητας ισχύος φω-
τισμού ανά 100 lux:
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Φωτιστικά με λαμπτήρες Πυκνότητα ισχύος ανά 100 lx 
[W/m2/100lx]

Απλός πυράκτωσης (έχει καταργηθεί) 27,0

Πυράκτωσης αλογόνου 16,6

Ατμών υδραργύρου (έχει καταργηθεί) 7,0

Ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 4,2

Συμπαγής φθορισμού 
(συμπεριλαμβανομένου του ballast) 4,5

Γραμμικός φθορισμού Τ8 
(halophospate συμπεριλαμβανομένου 

του ηλεκτρομαγνητικού ballast)
4,2

Γραμμικός φθορισμού Τ8 (triphosphor 
συμπεριλαμβανομένου του 

ηλεκτρονικού ballast)
3,4

Γραμμικός φθορισμού Τ5 
(συμπεριλαμβανομένου του 

ηλεκτρονικού 
ballast)

3,2

Ατμών μεταλλικών αλογονιδίων 
(συμπεριλαμβανομένου 

ηλεκτρομαγνητικού στραγγαλιστικού 
πηνίου (ballast))

5,2

Φωτοδίοδοι (LED) με ενσωματωμένο 
driver 2,5

2.2.3.2 Χρήση αισθητήρων

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 2/5

Ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης στον φωτισμό, είναι η άσκοπη χρήση του. Δεν 
μπορούμε να βασιστούμε στον χρήστη ότι θα κλείνει τον φωτισμό όταν αυτός δεν 
είναι απαραίτητος. Θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήματα ελέγχου παρουσίας ώστε 
σε περίπτωση που από λάθος έχουν ξεχαστεί φώτα ανοιχτά, αυτά να απενεργοποιού-
νται αυτόματα. Επίσης Θα πρέπει να ελέγχεται ο φυσικός φωτισμός. Αν αυτός επαρκεί 
να καλύψει τις ανάγκες φωτισμού, τότε ο τεχνικός φωτισμός θα πρέπει να απενεργο-
ποιείται. Αν ο φυσικός φωτισμός μπορεί να καλύψει ένα μέρος της ανάγκης φωτισμού, 
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τότε θα πρέπει ο τεχνητός φωτισμός να χαμηλώνει την απόδοσή του (ντιμάρισμα) 
αντίστοιχα για να μειωθεί η κατανάλωση.

2.2.4  Αερισμός

Η ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας για τον κλι-
ματισμό ή την ψύξη του χώρου. Είναι προφανές ότι πρέπει να περιοριστεί όσο γίνεται. 
Ο αερισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Από τη μία είναι ο απαραίτητος φρέσκος 
αέρας που θα πρέπει να εισάγουμε στον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του και από την 
άλλη είναι ο λεγόμενος αθέλητος αερισμός ο οποίος προέρχεται από τις χαραμάδες 
των κουφωμάτων αλλά και οπές και ασυνέχειες στο κέλυφος και είναι ανεξέλεγκτος. 
Ο αθέλητος αερισμός θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ ο αερισμός του χώρο, 
αν χρειάζεται, θα πρέπει να γίνεται με μηχανικό αερισμό. Ο λόγος που προτιμάται η 
μηχανικός αερισμός έναντι του φυσικού, είναι γιατί ο μηχανικός αερισμός είναι ελεγ-
χόμενος αλλά και επειδή μπορούμε να κάνουμε ανάκτηση θερμότητας. 

2.2.4.1 Εναλλάκτης Αέρος – Αέρος

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 5/5

Με ένα εναλλάκτη αέρος-αέρος, ο εξερχόμενος αέρας ανταλλάσσει θερμότητα με 
τον εισερχόμενο με αποτέλεσμα ο εισερχόμενος στον χώρο αέρας να είναι προκλιμα-
τισμένος και χρειάζεται πολύ λιγότερη ενέργεια για να φτάσει την επιθυμητή θερμο-
κρασία από το να εισάγουμε απευθείας εξωτερικό αέρα στον χώρο.

Για να υπολογίσουμε τις απώλειες το αερισμού χρησιμοποιούμε τον παρακάτω τύπο:

Q = L • cp  • ρ • (Tεσ - Τεξ)

Q: είναι η απώλειες σε kW

L: είναι η παροχή το αέρα σε m3/sec

cp: είναι η ειδική θερμότητα του αέρα (1,005 kJ/Kg°C)

ρ: η πυκνότητα του αέρα (1,2 kg/m3)

Tεξ: η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα σε °C

Tεσ: η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα σε °C
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Για παράδειγμα αν εξωτερική θερμοκρασία έχουμε 5 °C  και μέσα στο εσωτερικό χώρο 
διατηρούμε μια θερμοκρασία ανέσεως 20 °C ενώ η απαίτηση για νωπό αέρα είναι 
1800m3/h έχουμε:

Αρχικά μετατρέπουμε τις μονάδες όπως ζητούνται από τον τύπο:

Και με αντικατάσταση στον τύπο έχουμε:

Q = L • cp • ρ (Τεσ-Τεξ )=0,5m3/sec • 1,005 kJ/Kg°C •  1,2 kg/m3 •  (20°C-5°C) = ð
Q=9,045 kW

Αν τώρα θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα εναλλάκτη με ΒΑ=80% τότε η θερμοκρασία 
του νωπού αέρα γίνεται :

Τεν=Τεξ+ΒΑ • (Τεσ-Τεξ )=5℃+0,8 •  (20℃-5℃)=17℃

Τότε οι απώλειες θα είναι:

Q = L • cp •  ρ •  (Τεσ - Τεξ) = 0,5m3/sec •  1,005 kJ/Kg°C •  1,2 kg/m3 •  (20°C-17°C) ð

Q = 1,809kW

Είναι φανερό λοιπόν ότι η χρήση εναλλάκτη μειώνει σημαντικά τα φορτία και επομέ-
νως και την κατανάλωση.

2.2.4.2 Ρύθμιση παροχής νωπού αέρα

Δυσκολία 2/5 Εξοικονόμηση 4/5

Ένας άλλος τρόπος για την εξοικονόμηση ενέργειας στον αερισμό, είναι ο αυτόματος 
έλεγχος της παροχής νωπού αέρα που χρειάζεται κάθε στιγμή ο χώρος. Το σύστημα 
αερισμού σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σωστά στο χειρότερο σενάριο. 
Κατά την διάρκεια λειτουργία όμως, το χειρότερο σενάριο εμφανίζεται για πολύ μικρό 
διάστημα. Θα πρέπει λοιπόν η παροχή νωπού αέρα να περιορίζεται και να ρυθμίζεται 
σε πραγματικό χρόνο. 

Για παράδειγμα σε ένα αμφιθέατρο, αυτό μπορεί να γίνει με παρακολούθηση του CO2. 
Το CO2 σε χαμηλές συγκεντρώσεις δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά σε μεγάλες συ-
γκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει από δυσφορία μέχρι και σημαντικά προβλήματα 



82

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

υγείας. Πέρα όμως από την ενόχληση των χρηστών από τα υψηλά επίπεδα του CO2, 
η συγκέντρωση του CO2 είναι και ένας δείκτης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. 
Οι άνθρωποι με την αναπνοή τους καταναλώνουν οξυγόνο και παράγουν CO2. Όσο 
περισσότερα άτομα είναι στο αμφιθέατρο, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή του 
CO2 και τόσο μεγαλύτερη η ανάγκη για φρέσκο αέρα. Το σύστημα αερισμού λοιπόν 
μπορεί να χρησιμοποιεί αισθητήρες CO2 για να ρυθμίσει την παροχή του νωπού αέρα. 
Σε αντιστοιχία με ένα σύστημα κλιματισμού, όπου ο θερμοστάτης μετράει την θερμο-
κρασία του εσωτερικού χώρου και προσαρμόζει την λειτουργία του συστήματος ψύ-
ξης ή θέρμανσης, στον αερισμό μετράμε τα επίπεδα του CO2 για να προσαρμόσουμε 
την παροχή του αέρα. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως, ότι αν και η μέτρηση του CO2, 
είναι ένας καλός δείκτης για την ποιότητα του αέρα όταν οι ρύποι προέρχονται από την 
ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, αγνοεί ρύπους που προέρχονται από άλλες 
πηγές.

2.2.5  Κέλυφος

Οι απώλειες από το κέλυφος είναι συνήθως ένα σημαντικό κομμάτι των φορτίων κλι-
ματισμού ή ψύξης. Οι επιφάνειες το κελύφους χωρίζονται σε διαφανείς και αδιαφα-
νείς.

2.2.5.1  Διαφανείς επιφάνειες

Διαφανείς επιφάνειες είναι αυτές που αφήνουν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας 
να διέρχεται από την μάζα τους. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση, είναι το διπλό τζάμι 
ενός κουφώματος. Από την  ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο τζάμι ενός κου-
φώματος, ένα ποσοστό της (ανάλογα με την χαρακτηριστική τιμή g του τζαμιού), διέρ-
χεται στον κλιματιζόμενο χώρο και προσπίπτει σε εσωτερικές επιφάνειες (δάπεδο, έπι-
πλα κτλ) που την απορροφούν αυξάνοντας την θερμοκρασία τους, ενώ το υπόλοιπο 
είτε απορροφάται από το γυαλί αυξάνοντας της θερμοκρασία του, είτε ανακλάται στο 
περιβάλλον. Η εξωτερική επιφάνεια του γυαλιού θερμαίνεται επίσης μέσω συναγω-
γής από τον εξωτερικό αέρα, όταν αυτός έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Η αυξημένη 
θερμοκρασία του εξωτερικού γυαλιού, μέσω συναγωγής μεταφέρει θερμότητα στον 
αέρα του διάκενου και στην συνέχεια με τον ίδιο τρόπο στο εσωτερικό γυαλί του κου-
φώματος, αυξάνοντας την θερμοκρασία του. Επίσης θερμότητα μεταφέρεται από το 
ζεστότερο εξωτερικό γυαλί στο ψυχρότερο εσωτερικό μέσω ακτινοβολίας. Η ζεστή 
πλέον εσωτερική επιφάνεια του γυαλιού, μεταφέρει θερμότητα μέσω συναγωγής και 
ακτινοβολίας στον εσωτερικό χώρο. Τα φορτία αυτά είναι αισθητά φορτία.
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2.2.5.1.1 Ανακλαστική μεμβράνη

Δυσκολία 1/5 Εξοικονόμηση 2/5

Η τοποθέτηση ανακλαστικής μεμβράνης μπορεί να περιορίσει την ακτινοβολία που 
εισέρχεται στον χώρο και άρα μειώνοντας τα ψυκτικά φορτία. Το μειονέκτημα είναι ότι 
παράλληλα μειώνεται και η διέλευση της ορατής ακτινοβολίας και άρα έχουμε μείωση 
του φυσικού φωτισμού, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί με τεχνητό φωτισμό. 

Εικόνα 0.14 Ηλιακή ακτινοβολία σε διπλό υαλοπίνακα

2.2.5.1.2 Ενεργειακοί υαλοπίνακες

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 4/5

Οι υαλοπίνακες εκτός από την θερμότητα που επιτρέπουν να περάσει μέσω ακτινο-
βολίας, έχουν το Ug που δείχνει πέρα από την ακτινοβολία, τις απώλειες λόγω της 
διαφοράς θερμοκρασίας. Προφανώς όσο μικρότερο είναι τόσο μικρότερες είναι οι 
απώλειες βάσει το τύπου:

Q = ug • A • ΔΤ

Q: απώλεια σε w

Ανακλαστική
επίστρωση
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Ug: θερμική διαπερατότητα του υαλοπίνακα σε w/m2°C

A: το εμβαδόν της επιφάνειας σε m2

ΔΤ: η διαφορά θερμοκρασίας σε °C

Οι υαλοπίνακες μπορεί να είναι μονοί, διπλοί ή ακόμα και τριπλοί. Μπορούν ενδιάμεσα 
στα τζάμια να έχουν αέρα αλλά μπορεί να έχουν και ευγενή αέρια με καλύτερα θερ-
μομονωτικά χαρακτηριστικά όπως το κρυπτό. Είναι προφανές ότι όσο καλύτερος είναι 
ενεργειακά ο υαλοπίνακας, τόσο μειώνεται και η κατανάλωση ενέργειας λόγω των 
μειωμένων φορτίων.

2.2.5.2 Αδιαφανείς επιφάνειες

Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους (τοίχοι, οροφές, πλαίσια κουφωμάτων κτλ) του 
κτηρίου ζεσταίνεται μέσω συναγωγής από τον εξωτερικό αέρα, όταν αυτός έχει με-
γαλύτερη θερμοκρασία αλλά και από την ηλιακή ακτινοβολία που απορροφά. Στην 
συνέχεια μέσω αγωγής μεταφέρεται η θερμότητα στην εσωτερική επιφάνεια του με 
αποτέλεσμα να αυξάνει η θερμοκρασία της. Η ζεστή πλέον εσωτερική επιφάνεια του 
κελύφους, μεταφέρει θερμότητα μέσω συναγωγής και ακτινοβολίας στον εσωτερικό 
χώρο. Τα φορτία αυτά είναι αισθητά φορτία.

2.2.5.2.1 Θερμοπρόσοψη

Δυσκολία 3/5 Εξοικονόμηση 5/5

Ο τρόπος που μπορούμε να περιορίσουμε την ανταλλαγή θερμότητας είναι η τοποθέ-
τηση θερμομόνωσης. Η θερμομόνωση είναι η πρώτη αναβάθμιση που θα πρέπει να 
κάνουμε σε ένα αμόνωτο κτήριο το οποίο θέλουμε να αναβαθμίσουμε ενεργειακά. Ο 
λόγος είναι επειδή με την θερμομόνωση μειώνουμε τα φορτία και επομένως τα μη-
χανήματα ψύξης και θέρμανσης μπορούν να είναι αρκετά μικρότερης ισχύος και άρα 
οικονομικότερα. Αν η πρώτη μας ενέργεια είναι να αντικαταστήσουμε το για παράδειγ-
μα το λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας τότε εκτός του ότι θα πληρώσουμε 
περισσότερα χρήματα, όταν τελικά θα βάλουμε θερμομόνωση, η αντλία θερμότητας 
θα είναι υπερδιαστασιολογημένη με αντίκτυπο στην κατανάλωσή της. Επιλέγουμε 
εξωτερική θερμομόνωση ώστε να περιορίσουμε τις θερμογέφυρες και για να έχουμε 
την μεγαλύτερη δυνατή θερμοχωρητικότητα. 
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Εικόνα 0.15 

2.2.5.2.2 Ενεργειακά Πλαίσια κουφωμάτων

Δυσκολία 5/5 Εξοικονόμηση 2/5

Στα παράθυρα, εκτός από τους υαλοπίνακες που έχουμε απώλειες, έχουμε και στα 
πλαίσια, ειδικά στα πλαίσια αλουμινίου. Ξύλινα και PVC έχουν γενικά καλή θερμομο-
νωτική ικανότητα. Στα πλαίσια αλουμινίου υπάρχει πρόβλημα γιατί το αλουμίνιο είναι 
πολύ καλός αγωγός της θερμότητας. Η λύση είναι να έχουμε αλουμίνιο στην εξωτε-
ρική και στην εσωτερική όψη του πλαισίου αλλά ενδιάμεσα να παρεμβάλουμε κάποιο 
άλλο υλικό που να προσφέρει θερμομόνωση. Αυτό ονομάζεται θερμοδιακοπή και συ-
νήθως είναι από πολυαμίδιο.

2.2.6  Σκίαση

Δυσκολία 2/5 Εξοικονόμηση 2/5

Ένα μεγάλο μέρος των ψυκτικών φορτίων προέρχεται από την έμμεσης αλλά κυρίως 
από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η χρήση σκίασης ειδικά στις διαφανείς επιφάνειες 
είναι ένα πολύ αποδοτικό μέτρο μείωσης των ψυκτικών φορτίων. Η σκίαση μπορεί να 
είναι:

Ηλιακή
Ακτινοβολία

‘Ανεμος
(Συναγωγή)

Συναγωγή

B + Γ                    Α               Β+Γ           Α            Β + Γ
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  Σκίαση προβόλου. Αυτού του είδους η σκίαση είναι έχει τα περισσότερα οφέ-
λη. Αυτό συμβαίνει γιατί η τροχιά του ήλιου το καλοκαίρι είναι ψηλά και ένας 
πρόβολος σκιάζει τις κατακόρυφες επιφάνειες. Αντίθετα, τον χειμώνα, η τρο-
χιά του ήλιου είναι χαμηλή με αποτέλεσμα ο πρόβολος να σκιάζει ελάχιστα τις 
κατακόρυφες επιφάνειες και κυρίως τις διαφανείς. Έτσι λοιπόν, το καλοκαίρι 
μειώνουμε τα ψυκτικά φορτία αλλά τον χειμώνα που χρειαζόμαστε θέρμαν-
ση, επιτρέπουμε στην ηλιακή ακτινοβολία να προσφέρει θερμικά οφέλη. Εί-
δος σκίασης προβόλου είναι και οι περσίδες.
  Σκίαση ορίζοντα. Η σκίαση ορίζοντα είναι όταν απέναντι από το κτήριό μας 

υπάρχει κάποιο εμπόδιο (πχ. Ένα άλλο κτήριο). Αυτή η σκίαση δεν βοηθάει 
καθόλου την μείωση των φορτίων, αλλά επιπλέον επιβαρύνει την κατάσταση. 
Αυτό γιατί έχει ακριβώς την αντίθετη λειτουργία από την σκίαση προβόλου. 
Τον χειμώνα που είναι χαμηλή η τροχιά του ήλιου, εμποδίζει την ωφέλιμη 
ακτινοβολία του ήλιου ενώ το καλοκαίρι που προσπαθούμε να αποφύγουμε 
την ηλιακή ακτινοβολία, δεν προσφέρει καμία βοήθεια.
  Πλευρική σκίαση. Είναι η σκίαση που προσφέρει κάποιο πλευρικό εμπόδιο στο 

κτήριό μας. 

Εικόνα 0.16

Άμεση
Ηλιακή
Ακτινοβολία Σκίαση
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2.3 ΑΠΕ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που 
προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυ-
κλοφορία του νερού και άλλες. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές θε-
ωρείται η αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και ενέργεια των 
ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομι-
κής ταφής αέρια, από αέρια μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια.

Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την 
εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, 
άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά 
απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, 
πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν 
αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 
απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλί-
μακα. Έτσι θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη.

Λόγω της φιλικότητας προς το περιβάλλον, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον επιστημονι-
κών ερευνών και χρηματοδοτήσεων ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν οικονομικά 
βιώσιμες λύσεις. Στον τομέα της ψύξης εκτός από τις ΑΠΕ που αποδίδουν απευθείας 
ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν με τον κλασσικό τρό-
πο, υπάρχουν δύο τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν νερό σε υψηλές 
θερμοκρασίες για να παράγουν ψύξη. Αυτές είναι τα συστήματα απορροφήσεως και 
προσροφήσεως. Έτσι η γεωθερμία ή τα ηλιακά θερμικά πάνελς  μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν άμεσα για την παραγωγή ψύξης.

2.3.1 Ψύκτης απορροφήσεως

Δυσκολία 5/5 Εξοικονόμηση 3/5

Ένας ψύκτης απορροφήσεως διαφέρει από τους άλλους ψύκτες στο ότι δεν διαθέτει 
συμπιεστή. Χρησιμοποιεί θερμότητα για την παραγωγή ψύξης. Αυτό μπορεί να φαίνε-
ται περίεργο, αλλά θα εξηγήσουμε πως αυτό είναι εφικτό.

Το πρώτο που θα παρατηρήσουμε είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα ψυ-
κτικά ρευστά. Αντίθετα χρησιμοποιείται νερό αναμεμιγμένο είτε με βρωμιούχο λίθιο 
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είτε με αμμωνία. Το βρωμιούχο λίθιο είναι πιο συνηθισμένο γιατί είναι μη τοξικό και 
ασφαλέστερο, για αυτό τον λόγο θα παρουσιάσουμε την λειτουργία αυτού. Θα πρέπει 
να επισημάνουμε τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία ενός ψύκτη 
βρωμιούχου λιθίου. 

Η θερμοκρασία στην οποία βράζει το νερό εξαρτάται από την πίεση. Σε πίεση 101kPa 
(ατμοσφαιρική πίεση στην στάθμη της θάλασσας), το νερό βράζει στους 100°C. Σε πίε-
ση 35kPa (υψηλό υψόμετρο) το νερό βράζει στους 70°C. Σε ακόμα χαμηλότερη πίεση 
(όταν πλησιάζουμε το κενό) 0,84kPa το νερό βράζει στους 4,5°C. Με μεταβολή της 
πίεσης μέσα στο ψύκτη, μπορούμε να ελέγξουμε την αλλαγή φάσης του νερού ανά-
μεσα σε υγρό και αέριο.

Το βρωμιούχο λίθιο είναι άλας το οποίο είναι σε υγρά μορφή και έχει την ιδιότητα να 
τραβάει την υγρασία. Αν λοιπόν ψεκάσουμε βρωμιούχο λίθιο πάνω σε υδρατμούς, το 
βρωμιούχο λίθιο θα έλξει τους υδρατμούς (νερό) και θα αναμιχθούν. Αν όμως στο μίγ-
μα βρωμιούχου λιθίου και νερού, προσθέσουμε θερμότητα, θα διαχωριστούν. Το νερό 
θα εξατμιστεί και θα ανέβει ενώ το βρωμιούχο λίθιο θα πάει στον πάτο.

Στην αρχή του κύκλου έχουμε το υγρό μίγμα βρωμιούχου λιθίου με το νερό σε ανα-
λογία 60%-40% αντίστοιχα, το οποίο αντλείται από τον απορροφητή (absorber) δι-
αμέσου του εναλλάκτη θερμότητας (ο εναλλάκτης θερμότητας χρησιμοποιείται για 
αυξήσει την αποδοτικότητα) για να ανέβει στην γεννήτρια (generator). Αυτό το τμήμα 
ονομάζεται γραμμή αδύναμου διαλύματος επειδή το βρωμιούχο λίθιο είναι αραιωμένο 
με νερό.

Ένας σωλήνας με νερό ή ατμό μεταφέρει μέσα στην γεννήτρια (generator) την θερ-
μότητα από την πηγή που χρησιμοποιούμε. Η θερμότητας όπως είπαμε, διαχωρίζει το 
μίγμα και το νερό εξατμίζεται και ανεβαίνει πάνω. Το βρωμιούχο λίθιο συγκεντρώνεται 
στην βάση και με την βοήθεια μια αντλίας ρέει διαμέσου του εναλλάκτη θερμότητας 
και ψεκάζεται πάνω από τον απορροφητή (absorber), όπου μπορεί να αναμιχθεί με τα 
μόρια του νερού. Ο ατμός που δημιουργήθηκε στην γεννήτρια (generator), ανεβαίνει 
πάνω και συμπυκνώνεται όταν έρχεται σε επαφή με τον σωλήνα του συμπυκνωτή 
που τροφοδοτείται από τον πύργο ψύξης. Σε υγρή φάση πλέον, συγκεντρώνεται στον 
συλλέκτη από κάτω από τον οποίο οδηγείται με σωλήνα βαρυτικά κάτω στον εξατμι-
στή. Η ροή του νερού ρυθμίζεται από ένα orifice. Στον εξατμιστή έχουμε πολύ μικρή 
πίεση (κοντά στο κενό) που αναγκάζει το νερό να να πέσει η θερμοκρασία του απότομα 
περίπου στους 4°C. Το δίκτυο νερού που μεταφέρει τα φορτία ψύξης, περνάει μέσω 
σωλήνα από τον εξατμιστή με θερμοκρασία 12°C (επιστροφή) και καθώς ψεκάζεται με 
το κρύο νερό από  τον συμπυκνωτή μεταφέρεται η θερμότητα του νερού του δικτύου 
στο νερό από τον συμπυκνωτή. Μέχρι το νερό του δικτύου να φύγει από τον εξατμι-
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στή, έχει ρίξει την θερμοκρασία του στους 7°C (προαγωγή) ενώ το νερό που ψεκάζεται 
εξατμίζεται. Ένα κύκλωμα συλλέγει το νερό που δεν εξατμίστηκε στον εξατμιστή και 
το αντλεί πίσω για να το ξαναψεκάσει , μέχρι να εξατμιστεί όλο.

Τέλος ο υδρατμός που δημιουργείται στον εξατμιστή, έλκεται προς τα κάτω από το 
ισχυρό διάλυμα βρωμιούχου λιθίου που ψεκάζεται στον απορροφητή (absorber). Η 
έλξη αυτή είναι σαν μαγνητική και αρκετά δυνατή ώστε τα σωματίδια του νερού να 
πηγαίνουν από μόνα τους προς τα κάτω για να συναντήσουν το βρωμιούχο λίθιο. Αυ-
τός είναι ο τρόπος που δημιουργείται το «κενό» στον θάλαμο. Καθώς αναμιγνύονται 
τα δύο ρευστά, παράγεται ένα μικρό ποσό θερμότητας, το οποίο μαζί με την θερμότη-
τα που συλλέγεται από τον συμπυκνωτή αφαιρείται στον πύργο ψύξης. Το νερό του 
πύργου ψύξης στον απορροφητή επίσης συμπυκνώνει τα εναπομείναντα σωματίδια 
σε υγρό. Το μίγμα βρωμιούχου λιθίου και νερού συλλέγεται στον πάτο και είναι έτοιμο 
να αντληθεί πάλι για ένα νέο κύκλο.

Εικόνα 2.17
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2.3.2  Ψύκτης προσροφήσεως

Δυσκολία 5/5 Εξοικονόμηση 2/5

Ο ψύκτης προσροφήσεως μοιάζει πολύ με τον απορροφήσεως. Η βασική τους δια-
φορά τους είναι ότι αντί τα μόρια του νερού να διαλύονται σε κάποιο υγρό, προσρο-
φώνται σε κάποιο πορώδες υλικό (συνήθως silica gel). Σε σχέση με τον ψύκτη απορ-
ροφήσεως το πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να δουλέψουν σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες προσαγόμενης θερμότητας. Επίσης δεν έχουν προβλήματα κρυσταλο-
ποίησης. Το μειονέκτημά τους είναι ότι έχουν μικρότερο βαθμό αποδοτικότητας.
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κεφαλαίου 2

1. Στο ενθαλπικό διάγραμμα μπορεί η γραμμή συμπίεσης να είναι παράλληλη 
με τις ισοτροπικές καμπύλες και γιατί;

Α) Για τους φυγοκεντρικούς συμπιεστές που έχουν τον καλύτερο βαθμό 
απόδοσης, η συμπίεση ακολουθεί την ισοεντροπική καμπύλη.

Β)  Δεν γίνεται η συμπίεση να ακολουθήσει την ισοεντροπική καμπύλη για-
τί όλοι οι συμπιεστές έχουν απώλειες σε θερμότητα. ü 

Γ) Όλοι οι συμπιεστές ακολουθούν την ισοεντροπική καμπύλη, με την δι-
αφορά ότι ανάλογα τον βαθμό απόδοσή τους, καταναλώνουν περισσό-
τερο ρεύμα.

2. Για ανάκτηση της υπερθέρμανσης μετά τον συμπιεστή, προτιμούμε κυκλώ-
ματα κλιματισμού, συντήρησης ή κατάψυξης; 

Α) Κλιματισμό γιατί έχουν το μικρότερη διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ και άρα 
το καλύτερο βαθμό αποδοτικότητας EER

Β) Συντήρηση γιατί έχει καλύτερο βαθμό αποδοτικότητας EER από την κα-
τάψυξη αλλά και χαμηλότερες θερμοκρασίες από τον κλιματισμό.

Γ) Κατάψυξη γιατί έχει την μικρότερη θερμοκρασία εξάτμισης, με αποτέ-
λεσμα μετά τον συμπιεστή να έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες. ü

Δ) Δεν έχει διαφορά.

3. Η χρήση inverter προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό εξοικονόμησης στον 
συμπιεστή ή στον συμπυκνωτή;

Α)  Η χρήση inverter στον συμπιεστή προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό 
εξοικονόμησης, γιατί ο συμπιεστής καταναλώνει περισσότερη ενέργεια 
από τον συμπυκνωτή.

Β)  Η χρήση inverter στον συμπυκνωτή προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό 
εξοικονόμησης γιατί η μείωση της κατανάλωσης στον συμπιεστή είναι 
αναλογική ενώ η μείωση της κατανάλωσης στον συμπυκνωτή είναι 
υψωμένη στον κύβο. ü 

Γ)  Το ποσοστό εξοικονόμησης είναι ακριβώς το ίδιο αλλά το ποσό της εξοι-
κονόμησης είναι μεγαλύτερο στον συμπιεστή γιατί καταναλώνει περισ-
σότερο ρεύμα.
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4. Η χρήση inverter προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμησης στον συμπιεστή ή 
στον συμπυκνωτή;

Α) Η χρήση inverter στον συμπιεστή προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμη-
σης, γιατί ο συμπιεστής καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια από 
τον συμπυκνωτή. ü 

Β) Η χρήση inverter στον συμπυκνωτή προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονό-
μησης, γιατί ο συμπυκνωτή έχει μεγαλύτερο ποσοστό εξοικονόμηση 
ενέργειας από τον συμπιεστή.

Γ) Η εξοικονόμηση είναι η ίδια αφού εφαρμόζουμε την ίδια τεχνολογία.

5. Η χρήση του inverter είναι σημαντικότερη σε πρωτεύον ή σε δευτερεύον 
υδραυλικό κύκλωμα;

Α)  Είναι το ίδιο σημαντική αφού και στα δύο κυκλώματα έχουμε μεταβλη-
τή ροή.

Β)  Στο πρωτεύον γιατί εκεί έχουμε τις περισσότερες απώλειες και το μεγα-
λύτερο εύρος στην παροχή.

Γ)  Στο δευτερεύον γιατί εκεί έχουμε τις περισσότερες απώλειες και το με-
γαλύτερο εύρος στην παροχή. ü 

6. Γιατί το ψυκτικό κύκλωμα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε υπόψυξη, 
έχει καλύτερη αποδοτικότητα EER από το κύκλωμα στο οποίο κάνουμε την 
υπόψυξη?

Α)  Γιατί είναι ειδικό για αυτή την εφαρμογή, ενώ το κύκλωμα στο οποίο 
κάνουμε υπόψυξη είναι γενικής χρήσης.

Β)  Γιατί η υπόψυξη έχει μικρότερη διαφορά θερμοκρασίας από το κύκλω-
μα στο οποίο κάνουμε υπόψυξη. ü 

Γ)  Γιατί γίνεται όταν το ψυκτικό ρευστό είναι σε υγρή μορφή εκτός καμπά-
νας.
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7.  Για ποιόν λόγο είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε όλους τους ανεμιστήρες 
στον συμπυκνωτή ελέγχοντας τις στροφές τους από το να χρησιμοποιούμε 
μόνο κάποιους στις μέγιστες στροφές τους;

Α) Γιατί η μείωση της κατανάλωσης είναι υψωμένη στο κύβο και χρησιμο-
ποιούμε και όλο το στοιχείο. ü 

Β) Γιατί έτσι έχουμε καλύτερη συμπύκνωση.

8. Η υπόψυξη σε ένα άλλο, είναι καλύτερα να γίνεται σε κατάψυξη, συντήρηση 
ή κλιματισμό;

Α) Κατάψυξη γιατί εκεί έχουμε την μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας 
και άρα τον μικρότερο βαθμό αποδοτικότητας. ü 

Β) Στην συντήρηση γιατί έχουμε μεγαλύτερο βαθμό αποδοτικότητας από 
την κατάψυξη και μικρότερες θερμοκρασίες από τον κλιματισμό.

Γ) Στον κλιματισμό γιατί έχουμε τον καλύτερο βαθμό αποδοτικότητας και 
τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

9. Γιατί οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες έχουν μεγαλύτερη εξοικονόμη-
ση από τις θερμικές εκτονωτικές;

Α) Γιατί προσαρμόζονται γρηγορότερα στην μεταβολή της υπερθέρμαν-
σης μετά τον εξατμιστή. ü 

Β) Γιατί εξαρτούν την λειτουργία τους από την υπερθέρμανση.

Γ) Γιατί δεν έχουν μηχανικά μέρη.

10. Πώς γίνεται η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα σύστημα VRF/VRV το οποίο 
δουλεύει παράλληλα για ψύξη και για θέρμανσης;

Α) Με χρήση τριών σωλήνων μειώνονται οι απώλειες στον δίκτυο.

Β) Η θερμότητα δεν απορρίπτεται στο περιβάλλον αλλά χρησιμοποιείται 
σε άλλο μέρος του ψυκτικού κύκλου. ü 

Γ) Έχουμε μία εξωτερική μονάδα και άρα μικρότερη κατανάλωση.
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11. Πότε θα πρέπει να δημιουργούμε πρωτεύον – δευτερεύον κύκλωμα;

Α) Όταν έχουμε μεγάλα δίκτυα.

Β) Όταν έχουμε μεγάλα μηχανήματα.

Γ) Όταν έχουμε μεγάλο εύρος στα φορτία. ü 

12. Γιατί η χρήση αυτοματισμών μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας;

Α) Γιατί με τους αυτοματισμούς, αυξάνεται η απόδοση του ψύκτη στις συν-
θήκες σχεδιασμού.

Β)  Γιατί ο χρήστης δεν μπορεί να επεμβαίνει στο σύστημα όσο και όποτε 
χρειάζεται. ü 

13. Σε ένα μεγάλο ψυκτικό θάλαμο, με ποιόν τρόπο θα περιορίζατε την μετακί-
νηση του αέρα μέσω της πόρτας;

Α) Με κουρτίνες PVC

Β) Με αεροκουρτίνες

Γ) Με συνδυασμό αεροκουρτίνων και αυτοματων θυρών. Ö 

Δ) Με αυτόματες θύρες

14. Σε ένα μικρό ψυκτικό θάλαμο, με ποιόν τρόπο θα περιορίζατε την μετακίνη-
ση του αέρα μέσω της πόρτας;

Α) Με κουρτίνες PVC. ü 

Β) Με αεροκουρτίνες.

Γ) Με συνδυασμό αεροκουρτίνων και αυτοματων θυρών.

Δ) Με αυτόματες θύρες.

15. Πώς επηρεάζει ο φωτισμός την κατανάλωση ενέργειας;

Α) Με την κατανάλωση ενέργειας για τον φωτισμό.

Β) Με την αύξηση των θερμικών φορτίων.

Γ) Με όλα τα παραπάνω. ü 
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16. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τα φορτία φωτισμού σε ένα κτήριο γραφεί-
ων; Σημειώστε όσες απαντήσεις είναι σωστές

Α) Με χρήση αυτοματισμών. ü 

Β) Με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. ü 

Γ) Με χρήση φωτισμού μεγάλης ισχύος.

17. Γιατί σε ένα αμόνωτο παλιό κτήριο, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, είναι 
να το μονώσουμε?

Α) Γιατί είναι πιο εύκολη η τοποθέτηση της θερμομόνωσης όταν δεν έχουν 
γίνει άλλες επεμβάσεις.

Β) Γιατί είναι η αναβάθμιση που θα προσφέρει την μεγαλύτερη εξοικονό-
μηση με τα λιγότερα χρήματα.

Γ) Γιατί θα μειώσει τα φορτία και επομένως στην συνέχεια θα χρειαστούν 
μικρότερα μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών. ü

18. Με ποιόν εύκολο και γρήγορο τρόπο, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τα ψυ-
κτικά φορτία το καλοκαίρι από τα παράθυρα όταν είναι αλουμινίου χωρίς 
θερμοδιακοπή και με μονό τζάμι σε νότιο προσανατολισμό χωρίς σκίαση?

Α) Με αντικατάσταση ολόκληρου του κουφώματος.

Β) Με αντικατάσταση του υαλοπίνακα με διπλό τζάμι.

Γ) Με τοποθέτηση ανακλαστικών μεμβρανών. ü

19. Με ποιόν τρόπο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας η σκίαση σε 
ένα σπίτι ή ένα κτήριο γραφείων;

Α)  Μειώνοντας την ακτινοβολία το καλοκαίρι που δεν είναι επιθυμητή και 
επιτρέποντάς την το χειμώνα που μειώνει το φορτίο της θέρμανσης. Ö 

Β)  Αποκόπτοντας την άμεση ακτινοβολία κάθε στιγμή.
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20. Πως μπορούμε να μειώσουμε τα φορτία αερισμού σε ένα κτήριο γραφείων;

Α) Με χρήση φυσικού αερισμού όταν η εξωτερική θερμοκρασία έχει μεγά-
λη διαφορά από την επιθυμητή μέσα στον χώρο.

Β) Με ανάκτηση ενέργειας μέσω εναλλάκτη αέρος-αέρος και ρύθμιση της 
παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε στιγμή. ü 

21. Τι είναι τα ΑΠΕ; Γιατί πρέπει να ενδιαφερθούμε για αυτά;

Α) Τα ΑΠΕ είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι σημαντικές γιατί 
έχουν μικρή επιβάρυνση στο περιβάλλον. ü 

Β) Τα ΑΠΕ είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι σημαντικές γιατί 
έχουν πολύ μικρή περίοδο απόσβεση.

22. Τι διαφορά έχει ένας ψύκτης απορροφήσεως από ένα συμβατικό;

Α) Έχει πολύ μικρότερες διαστάσεις και είναι εύκολος στην εγκατάσταση.

Β) Δεν χρησιμοποιεί συμπιεστή. ü 

Γ) Έχει μεγαλύτερο βαθμό αποδοτικότητας.

23. Τι διαφορά έχει ένας ψύκτης προσροφήσεως από ένα ψύκτη απορροφήσεως;

Α) Χρησιμοποιούν διαφορετικό ψυκτικό ρευστό.

Β) Χρησιμοποιούν διαφορετικό υλικό απορρόφησης ή προσρόφησης. ü 

24. Αφού ο ψύκτης απορροφήσεως έχει αρκετά μικρότερη αποδοτικότητα από 
ένα συμβατικό, για ποιόν λόγο μπορεί να είναι χρήσιμος;

Α) Γιατί μπορεί αν αξιοποιήσει θερμικά απόβλητα ή ΑΠΕ για να παράγει 
ψύξη. ü 

Β) Γιατί έχουν πολύ μικρό κόστος αγοράς.

25. Αν σε ένα θάλαμο κατάψυξης δεν επαρκεί το ψυκτικό συγκρότημα, τι λύση 
θα εξετάσετε πρώτα για παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας;

Α) Αντικατάσταση των μηχανημάτων.

Β) Εγκατάσταση μηχανήματος για να υπόψυξη. ü 
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Σύνοψη- Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου 2

Οι ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για εξοικονόμηση ενέργειας ποικίλουν ανά-
λογα με την εφαρμογή. Μπορούν να αφορούν την επέμβαση σε κάποια θέση του ψυ-
κτικού κύκλου, την μείωση των φορτίων αλλά και την χρήση ΑΠΕ. Είναι σημαντικό να 
μπορούμε σε κάθε ενέργεια να προσδιορίζουμε το όφελος στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και παράλληλα το κόστος στην εγκατάσταση και συντήρηση. Η τελική επιλογή 
θα βασίζεται στην στάθμιση των δύο αυτών παραγόντων αλλά και του αντίκτυπου 
που θα έχει στο περιβάλλον. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή/Γενική Περιγραφή

Για την απροβλημάτιστη αλλά και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία 
των ψυκτικών ή κλιματιστικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η 
εγκατάστασή τους με βάση τις καλές πρακτικές του επαγγέλματος 

του ψυκτικού. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι διαδικασίες εγκατάστασης συστη-
μάτων κλιματισμού τύπου split, συστημάτων κλιματισμού VRF αλλά και ψυκτικών 
εγκαταστάσεων. Περιγράφονται συγκεκριμένα σημεία στην εγκατάσταση τέτοιων συ-
στημάτων τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την 
λειτουργία τους

3
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Σκοπός – Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Έχοντας κατανοήσει το παρόν κεφάλαιο, ο ψυκτικός θα είναι σε θέση 
να ακολουθεί της καλές πρακτικές εγκατάστασης συστημάτων κλι-
ματισμού ή ψύξης με προσανατολισμό στην εξοικονόμηση ενέργειας.
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3.1 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ SPLIT

3.1.1 Εσωτερική μονάδα

Η τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας ενός κλιματιστικού τύπου split είναι απαραί-
τητο να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες ώστε να επιτυγχάνεται η απροβλημάτι-
στη αλλά και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία του κλιματιστικού. Σε κάθε περίπτωση 
δεν πρέπει να εμποδίζεται η παροχή αέρα του κλιματιστικού για την αποφυγή αχρεί-
αστης παραγωγής θερμότητας που δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε 
φωτιά. Θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας κλιματιστι-
κού σε σημεία:

  Με απευθείας έκθεση στον ήλιο
  Κοντά σε άλλες πηγές θερμότητας κοντά στην μονάδα που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την απόδοση του κλιματιστικού
  Με δυνητική απώλεια εύφλεκτων αερίων
  Σε κουζίνα εστιατορίου που χρησιμοποιείται πολύ λάδι ή σε χώρο κοντά σε 

μηχανήματα σε εργοστάσιο.
  Με απόσταση από κεραίες ή καλώδια υψηλής τάσης μικρότερη από 1 μέτρο. 
  Όπου χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες

Η τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας ενός κλιματιστικού θα πρέπει να επιλέγεται 
σε σημείο:

  Που εξασφαλίζει ότι το δωμάτιο μπορεί να κλιματιστεί ομοιόμορφα
  Που μπορεί να κρατήσει το βάρος της συσκευής
  Που εξασφαλίζει επαρκή χώρο για τις εργασίες συντήρησης τις μονάδας
  Όπου οι σωληνώσεις και η αποχέτευση έχουν την μικρότερη διαδρομή προς 

τα έξω
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Επιπλέον η θέση τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να είναι σε ύψος 
τουλάχιστον 1,5 μέτρα. Οι ελάχιστες αποστάσεις γύρω από την εσωτερική μονάδα πα-
ρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 3.1 

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει τα 30 μέτρα όταν η εξωτερική μονάδα είναι σε υψηλότερο ση-
μείο από την εσωτερική, ενώ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 15 μέτρα στην περίπτωση 
που η εξωτερική μονάδα είναι σε χαμηλότερο σημείο από την εσωτερική. Η μέγιστη 
απόσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 50 μέ-
τρα. Η ελάχιστη απόσταση σωλήνωσης μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 
είναι 1,5 μέτρα. Επιπλέον όταν η απόσταση σωλήνωσης είναι μεγαλύτερη από 5 μέτρα 
θα πρέπει να τοποθετείται ελαιοπαγίδα.

Εικόνα 3.2

102
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3.1.2 Εξωτερική μονάδα

Οι προϋποθέσεις επιλογής του σημείου εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας είναι:
  Πρέπει το σημείο να αντέχει το βάρος και τις δονήσεις της μονάδας
  Να μην υπάρχει κοντά πιθανή πηγή εύφλεκτων αερίων
  Η μονάδα και η καλωδίωση της θα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 3 

μέτρα από κεραίες ραδιοφώνου ή/ και τηλεόρασης για την αποφυγή παρεμ-
βολών
  Να μην υπάρχει τίποτα που πρέπει να διατηρείται μακριά από υγρασία καθώς 

τα συμπυκνώματα αποχετεύονται από την εξωτερική μονάδα
  Το σημείο που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να είναι οριζόντιο
  Πρέπει να είναι μακριά από πηγές θερμότητας, ανεμιστήρες εξαερισμού και 

καμινάδες
  Σε περίπτωση τοποθέτησης στο δάπεδο να τοποθετείται σε βάση ύψους του-

λάχιστον 15 εκατοστών

Τέλος είναι απαραίτητο η ροή του αέρα εισόδου και εξόδου να μην παρεμποδίζεται. 
Οι ελάχιστες αποστάσεις από την εξωτερική μονάδα παρουσιάζονται στα παρακάτω 
σχήματα. 

Εικόνα 3.3
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Εικόνα 3.4

Εικόνα 3.5
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3.2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF

3.2.1 Επιλογή VRF

Για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος VRF για μία εγκατάσταση θα πρέπει να 
γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να εξυπηρετήσει. Στα συ-
στήματα VRF  η εξωτερική μονάδα συνήθως είναι σε απομακρυσμένο σημείο του κτι-
ρίου, συνήθως στην κορυφή του κτιρίου. Οι εσωτερικές μονάδες βρίσκονται στους 
διάφορους χώρους που πρόκειται να εξυπηρετήσουν. Αυτό σημαίνει ότι η σωλήνωση 
τόσο της γραμμής υγρού όσο και της γραμμής αναρρόφησης έχουν πολύ μεγάλο μή-
κος. Προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στην διαστασιολόγηση των σωληνώσεων για 
την αποφυγή μεγάλης πτώσης πίεσης. Επιπλέον υπάρχουν κάποια επιτρεπτά όρια τα 
οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνιόνται κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος VRF.

  Η μέγιστη  επιτρεπόμενη κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της εξωτερικής μο-
νάδας και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας είναι τα 50 μέτρα
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη κατακόρυφη απόσταση μεταξύ δύο εσωτερικών μο-

νάδων είναι τα 15 μέτρα
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική απόσταση μεταξύ της εξωτερικής μονά-

δας και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας είναι 150 μέτρα.

Εικόνα 3.6
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Ανάλογα τον κατασκευαστή αυτές οι αποστάσεις ενδέχεται να διαφοροποιούνται.

Για την σωστή επιλογή του κατάλληλου συστήματος VRF απαιτείται η γνώση του προ-
φίλ των φορτίων του κτιρίου. Θα πρέπει να είναι γνωστές οι απαιτήσεις του κτιρίου σε 
ψύξη και θέρμανση, οι ώρες λειτουργίας του συστήματος, ο αριθμός των ατόμων σε 
κάθε χώρο, η χρήση εξοπλισμού που παράγει θερμότητα και άλλα. Επιπλέον θα πρέ-
πει να καθορίζεται το πλήθος των εσωτερικών μονάδων που θα χρησιμοποιηθούν. Η 
γνώση όλων αυτών των στοιχείων επιτρέπει την σωστή επιλογή εξωτερικής μονάδας. 
Για παράδειγμα αν η εγκατάσταση πρόκειται να λειτουργεί μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε μερικό φορτίο θα πρέπει η εγκατάσταση να έχει πολλαπλούς συμπιεστές με τον 
έναν τουλάχιστον να διαθέτει σύστημα inverter.

Για την επιλογή της κατάλληλης εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να γνωρίζουμε το 
μέγιστο φορτίο ψύξης ή θέρμανσης και βάση αυτού να γίνεται η διαστασιολόγησή 
της. Για την επιλογή της κατάλληλης εξωτερικής μονάδας ΄θα πρέπει να γνωρίζουμε 
το προφίλ φορτίου του κτιρίου, ώστε να γνωρίζουμε το μέγιστο φορτίο όλων των 
ζωνών της εγκατάστασης σε όλες τις χρονικές περιόδους. Είναι εξαιρετικά απίθανο 
όλες οι ζώνες του συστήματος VRF να παρουσιάζουν την ίδια χρονική στιγμή την μέ-
γιστη απαίτηση σε ψύξη ή θέρμανση. Αν απλά προσθέταμε το μέγιστο φορτίο κάθε 
εσωτερικής μονάδας για τον υπολογισμό της εξωτερικής μονάδας θα καταλήγαμε σε 
μια υπερδιαστασιολογημένη εξωτερική μονάδα. Από το προφίλ φορτίων λοιπόν του 
κτιρίου αναγνωρίζουμε το μέγιστο ταυτόχρονο φορτίο που χρειάζεται να έχει την δυ-
νατότητα να παραλάβει η εξωτερική μονάδα.

Παράδειγμα:

Ένα κτίριο γραφείων διαθέτει σύστημα VRF τεσσάρων ζωνών. Η ζώνη 1 έχει μέγιστο 
φορτίο 3kW, η ζώνη 2 έχει μέγιστο φορτίο 4kW, η ζώνη 3 έχει μέγιστο φορτίο 6kW 
και η ζώνη 4 έχει μέγιστο φορτίο 9kW. Με βάση αυτά τα στοιχεία αν προσθέσουμε τα 
μερικά μέγιστα φορτία:

Μέγιστο φορτίο με άθροιση όλων των ζωνών = 3+4+6+9 = 22kW

Ωστόσο από το προφίλ φορτίου του κτιρίου διαπιστώνουμε ότι το μέγιστο φορτίου 
του κτιρίου είναι 15kW. Αυτό σημαίνει ότι η εξωτερική μονάδα που θα επιλεγεί θα πρέ-
πει να μπορεί να παραλάβει το φορτίο των 15kW και όχι των 22kW.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές συστημάτων VRF δίνουν την δυνατότητα της επιλο-
γής ανάκτησης θερμότητας, προσφέροντας ταυτόχρονα ψύξη και θέρμανση. Σε αυτή 
την περίπτωση θα πρέπει να γίνει σωστός συνδυασμός στην επιλογή ζωνών. Για πα-
ράδειγμα, οι χώροι που μπορεί να θέλουν ταυτόχρονα θέρμανση και ψύξη είναι οι πε-
ριμετρικές και οι εσωτερικές ζώνες. Οι περιμετρικοί χώροι έχουν μεγάλη επίδραση από 
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την ηλιακή ακτινοβολία και παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές φορτίων στη διάρκεια 
της μέρας. Η χρήση συστημάτων VRF με ανάκτηση θερμότητας χρησιμοποιούν την 
αχρείαστη παραγόμενη θερμότητα από το τμήμα του συστήματος που χρησιμοποιεί-
ται για ψύξη, για να παράσχουν θέρμανση σε άλλα σημεία που απαιτείται επιτυγχάνο-
ντας με αυτό τον τρόπο εξοικονόμηση ενέργειας.

3.2.2 Δημιουργία κενού στις εγκαταστάσεις VRF

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο κενό εννοούμε συστήματα με πίεση χαμηλότερη της 
ατμοσφαιρικής. Καθώς το απόλυτο κενό συνιστά την πλήρη απουσίας ύλης και συ-
μπερασματικά μηδενική πίεση και δεν είναι εφικτό είναι πιο σωστό να αναφερόμαστε 
σε μερικό κενό. Η ποιότητα του μερικού κενού έγκειται στο πόσο πλησιάζει το απόλυτο 
κενό. Άρα όσο χαμηλότερη είναι η πίεση τόσο καλύτερο είναι το επίπεδο του κενού.

Η σωστή διαδικασία δημιουργίας κενού μετά την αρχική εγκατάσταση ή την επιδιόρ-
θωση ενός συστήματος VRF είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή λειτουργία του 
κυκλώματός μας. Στόχος της δημιουργίας κενού είναι η απομάκρυνση των μην συ-
μπυκνούμενων αερίων και της υγρασίας. Η ύπαρξη μη συμπυκνούμενων αερίων στο 
κύκλωμά μας αυξάνουν την πίεση κατάθλιψης και το κόστος λειτουργίας της εγκα-
τάστασης. Σε συνδυασμό με την υγρασία μπορούν να προκαλέσουν μείωση της ψυ-
κτικής απόδοσης, άρα αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, και αυξημένη φθορά του 
συμπιεστή. Η υγρασία επίσης σε επαφή με τα λάδια δημιουργεί οξέα που προκαλούν 
φθορά στο σύστημά μας και στην περιέλιξη του συμπιεστή. 

Για την διαδικασία δημιουργίας κενού αρχικά θα πρέπει να ελέγξουμε την αντλία κε-
νού που θα χρησιμοποιήσουμε. Τοποθετούμε το κενόμετρό μας απευθείας πάνω στην 
αντλία κενού και ξεκινάμε την αντλία κενού. Μία καλής ποιότητας αντλία κενού θα 
φτάσει εύκολα στο επίπεδο των 50 microns ή και χαμηλότερα. Σε περίπτωση που η 
αντλία κενού δεν επιτυγχάνει κενό 100 microns και λιγότερο δοκιμάζεται η αλλαγή 
λάδιου της αντλίας. Αν ακόμα και μετά την αλλαγή δεν καταφέρνει να επιτύχει κενό 
χαμηλότερο από 100 microns ίσως έχει έρθει η ώρα για αντικατάσταση ή συντήρηση 
της αντλίας κενού.

Το νερό μπορεί να αφαιρεθεί από το ψυκτικό κύκλωμα μόνο σε αέρια κατάσταση. 
Όταν η βαλβίδα gas ballast της αντλίας κενού είναι ανοικτή εισέρχεται στην αντλία 
κενού αέρας από το περιβάλλον με αποτέλεσμα να διατηρηθεί η υγρασία σε κατάστα-
ση ισορροπίας με τον αέρα. Αν η βαλβίδα gas ballast είναι κλειστή θα αυξηθεί η πίεση 
μέσα στην αντλία κενού με αποτέλεσμα να συμπυκνωθεί η υγρασία και να αναμιχθεί 
με τα λάδια της αντλίας κάνοντας απαραίτητη την αλλαγή λαδιών. Για το λόγο αυτό 
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αν γνωρίζουμε ότι το σύστημα στο οποίο θα δημιουργήσουμε κενό έχει μεγάλη πο-
σότητα υγρασίας είναι καλό να λειτουργούμε την αντλία κενού με την βαλβίδα gas 
ballast ανοικτή έως ότου επιτύχουμε κενό της τάξης των 10.000 microns και στην 
συνέχεια κλείνουμε την βαλβίδα gas ballast ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο κενό. Για 
την δημιουργία κενού αφαιρούμε τους πυρήνες των βαλβίδων και χρησιμοποιούμε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαμέτρου εύκαμπτες σωλήνες (λάστιχα) και συνδέου-
με την αντλία κενού στην πλευρά της υψηλής αλλά και χαμηλής πίεσης του ψυκτι-
κού κυκλώματος. Ενδεικτικά η χρήση εύκαμπτων σωλήνων διαμέτρου ½’’ θα μειώσει 
το χρόνο της διαδικασίας κενού κατά 16 φορές σε σχέση με την χρήση εύκαμπτων 
σωλήνων διαμέτρου ¼’’. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρα σημεία μπορούμε να συνδεθούμε στο σύστημα για καλύτερη και γρηγορότερη 
επίτευξη κενού. Αφήνουμε την αντλία κενού να λειτουργήσει όσο χρόνο χρειάζεται 
για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου κενού (συνήθως κάτω από 300 microns). 
Καλό επίσης είναι το κενόμετρο να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο μακριά από την 
αντλία κενού ώστε να έχουμε ακριβέστερη μέτρηση. Αφού επιτύχουμε το επιθυμητό 
επίπεδο κενού, κλείνουμε την αντλία κενού και αφήνουμε το σύστημα να ηρεμήσει. 
Αν παρατηρήσουμε ότι η πίεση στο κενόμετρο αυξάνεται συνεχώς μέχρι το επίπεδο 
της ατμοσφαιρικής πίεσης διαπιστώνουμε ότι το σύστημά μας έχει διαρροή. Αν η πίεση 
στο κενόμετρο αυξάνει και σταματάει σε ένα επίπεδο της τάξης των 20.000 microns 
(ανάλογα την θερμοκρασία) συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ακόμα υγρασία στο σύστημα 
άρα απαιτείται περισσότερο χρόνος για την διαδικασία κενού.

Σε περιπτώσεις που παρατηρήσουμε ότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο να κατεβάσουμε 
την πίεση στο επιθυμητό επίπεδο κενού σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή υγρασίας στο 
σύστημα και σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να ακολουθήσουμε την διαδικασία 
του «τριπλού κενού». Για το «τριπλό κενό» πραγματοποιούμε κανονικά την διαδικασία 
δημιουργίας κενού μέχρι να φτάσουμε τα 1000-2000 microns. Κλείνουμε την αντλία 
κενού και «σπάμε» το κενό εισάγοντας στο κύκλωμα άζωτο. Εισάγουμε άζωτο μέχρι 
να φτάσουμε περίπου την ατμοσφαιρική πίεση (760.000 microns). Δεν χρειάζεται να 
πρεσάρουμε το σύστημα με το άζωτο. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε το άζωτο να κα-
θαρίσουμε το σύστημα από την υγρασία. Το άζωτο συμπαρασύρει την υγρασία μαζί 
του βγάζοντάς την από το κύκλωμά μας όπως αφαιρείται το άζωτο. Στην συνέχεια 
λειτουργούμε και πάλι την αντλία κενού και έως ότου επιτύχουμε κενό της τάξης των 
500-1000 microns και επαναλαμβάνουμε το «σπάσιμο» του κενού με άζωτο. Τέλος 
πραγματοποιούμε για τρίτη φορά την διαδικασία δημιουργίας κενού επιτυγχάνοντας 
το επίπεδο κενού που επιθυμούμε.
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3.2.3. Μόνωση σωληνώσεων συστήματος VRF

Ένα σημαντικό κομμάτι της εγκατάστασης ενός συστήματος VRF είναι η μόνωση των 
σωληνώσεων. Κάθε κατασκευαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις μόνωσης ανάλογα 
με τις θερμοκρασίες λειτουργίας των μονάδων τους. Το πιο απαιτητικό κομμάτι είναι 
η πλευρά της υψηλής πίεσης αερίου καθώς η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να 
ξεπεράσει τους 100οC. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το πάχος μόνωσης ανάλογα 
την διάσταση της σωλήνας και την θερμοκρασία λειτουργίας:

Θερμοκρασία 
λειτουργίας οC

Αγωγιμότητα 
μόνωσης 
W/(mοC)

Διάμετρος σωλήνας mm

<25 25-40 40-100 100-200 >200

41-60 0.032-0.040 25 25 40 40 40

61-93 0.036-0.042 40 40 50 50 50

94-121 0.036-0.043 65 65 80 80 80

122-177 0.042-0.046 80 100 115 115 115

>177 0.046-0.049 115 125 125 125 125

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα για θερμοκρασία λειτουργίας 94-121οC για 
σωληνώσεις  μέχρι 40mm το πάχος της μόνωσης θα πρέπει να είναι 65mm.

Είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο είδος μόνωσης το 
οποίο να αντέχει να λειτουργεί στις θερμοκρασίες λειτουργίας που ανακοινώνει ο 
κάθε κατασκευαστής. Επιπλέον όταν το μονωμένο κομμάτι της σωλήνωσης είναι σε 
εξωτερικό χώρο είναι απαραίτητο να διαθέτει κατάλληλη μόνωση. Η μόνωση αυτή θα 
πρέπει να παρέχει προστασία από την ακτινοβολία UV του ήλιου και τον καιρό. 

Η σωστή επιλογή μόνωσης μας προσφέρει:
  Διατήρηση της αποδοτικότητας και της απόδοσης του συστήματος
  Αποφυγή συμπυκνώσεων στην σωλήνωση ή την μόνωση
  Αποφυγή διάβρωσης σωληνώσεων
  Αποφυγή πρόσθεσης/ αφαίρεσης θερμικού φορτίου
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3.3 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3.3.1 Διαστασιολόγηση σωληνώσεων ψυκτικής εγκατάστασης

Για την σωστή διαστασιολόγηση των σωληνώσεων μιας ψυκτικής εγκατάστασης 
απαιτούνται γνώσεις της μηχανικής των ρευστών δηλαδή γνώση του τρόπου συμπε-
ριφοράς οποιουδήποτε αερίου ή υγρού και του συσχετισμού της ταχύτητάς του, της 
πίεσής του, της πυκνότητάς του, της τριβής και του έργου που απαιτείται για την ροή 
του. Για τον σχεδιασμό ενός συστήματος σωληνώσεων μιας ψυκτικής εγκατάστασης 
η εύρεση της ιδανικής λύσης απαιτεί μια σειρά από συμβιβασμούς. Αυτό που επιζη-
τούμε είναι η μέγιστη δυνατή ψυκτική ικανότητα του συστήματος με ελάχιστο κόστος 
και σωστή επιστροφή των λαδιών. Τα λάδια πρέπει να περνάνε από τον συμπιεστή 
για την λίπανσή του με αποτέλεσμα μια μικρή ποσότητα λαδιού να παρασύρεται μαζί 
με το ψυκτικό ρευστό. Ωστόσο το λάδι και το ψυκτικό ρευστό στην αέρια φάση δεν 
αναμιγνύονται καλά και για την σωστή κυκλοφορία του λαδιού απαιτείται η ταχύτητα 
ροής του ψυκτικού ρευστού στην αναρρόφηση, κατάθλιψη και στον εξατμιστή να εί-
ναι αρκετά μεγάλη ώστε να συμπαρασύρει το λάδι.

Ο σχεδιασμός λοιπόν ενός συστήματος σωληνώσεων μιας ψυκτικής εγκατάστασης 
πρέπει να επιδιώκει:

  Επαρκή παροχή ψυκτικού ρευστού στους εξατμιστές
  Να παρέχει πρακτικές γραμμές σωληνώσεων χωρίς μεγάλη πτώση πίεσης
  Να αποτρέπει να συσσωρεύονται μεγάλες ποσότητες λαδιού σε οποιοδήποτε 

σημείου του κυκλώματος
  Να εξασφαλίζει ότι ο συμπιεστής θα διαθέτει πάντα την απαιτούμενη ποσό-

τητα λαδιού
  Να αποτρέπει την είσοδο υγρού ψυκτικού ρευστού στον συμπιεστή κατά την 

διάρκεια λειτουργίας και μη λειτουργίας
  Την διατήρηση ενός καθαρού συστήματος

3.3.1.1  Γραμμή αναρρόφησης

Η γραμμή της αναρρόφησης είναι το πιο σημαντικό τμήμα της σωλήνωσης που πρέ-
πει να διαστασιολογηθεί σωστά. Γενικά στην γραμμή της αναρρόφησης επιδιώκουμε 
την μικρότερη πτώση πίεσης με την επίτευξη ταυτόχρονα μιας ελάχιστης ταχύτητας 
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που θα εξασφαλίζει καλή επιστροφή λαδιών στον συμπιεστή. Αν η σωλήνωση είναι 
μεγαλύτερης διαμέτρου από την ενδεδειγμένη η ταχύτητα του ψυκτικού ρευστού θα 
μειωθεί και έτσι θα δημιουργηθεί πρόβλημα επιστροφής του λαδιού άρα πρόβλημα 
λίπανσης του συμπιεστή. Αν η σωλήνωση είναι μικρότερης διαμέτρου από την εν-
δεδειγμένη τότε αυξάνει η πτώση πίεσης με αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση 
και η αποδοτικότητα του συστήματος. Η επιλογή της σωστής διαμέτρου προέρχεται 
από τον συμβιβασμό τόσο μικρής διάστασης που να επιτρέπει την σωστή επιστροφή 
του λαδιού στον συμπιεστή με τόσο μεγάλη διάσταση που να μην προκαλεί μεγάλη 
πτώση πίεσης. Ενδεικτικά η πτώση πίεσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 2 Κ. Όταν ο 
συμπιεστής βρίσκεται ψηλότερα από τον εξατμιστή τότε θα υπάρχει κάποιο κατακό-
ρυφο τμήμα σωλήνας στο οποίο το λάδι πρέπει να υπερνικήσει την βαρύτητα για να 
ανέβει προς τον συμπιεστή. Σε αυτά τα τμήματα μειώνουμε την διατομή της σωλήνας 
ώστε να αυξήσουμε την ταχύτητα ροής ώστε να επιτύχουμε ταχύτητα τουλάχιστον 
5m/s. Στα οριζόντια τμήματα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες διατομές και πρέπει 
να έχουμε ταχύτητες τουλάχιστον 4m/s. Στην περίπτωση που το σύστημα λειτουρ-
γεί με μεταβλητό φορτίο τότε απαιτείται η χρήση του double riser. Το double riser 
αποτελείται από δύο σωλήνες που μαζί επαρκούν για λειτουργία σε πλήρες φορτίο 
με ταχύτητα της τάξης των 7 m/s. Ο σωλήνας μικρότερης διαμέτρου επιλέγεται με 
βάση το ελάχιστο φορτίο. Στο χαμηλό φορτίο η ποσότητα του ψυκτικού ρευστού στην 
αναρρόφηση μειώνεται με αποτέλεσμα να μειώνεται και η ταχύτητά του στο συγκε-
κριμένο τμήμα της σωλήνωσης. Το λάδι που συμπαρασύρει το ψυκτικό ρευστό όταν 
μειώνεται η ταχύτητα ροής διαχωρίζεται και παραμένει στην παγίδα ενώ το ψυκτικό 
ρευστό περνά από την μικρής διαμέτρου σωλήνα. Καθώς το φορτίο αυξάνει η πίεση 
αναρρόφησης αυξάνει δημιουργώντας επαρκή διαφορά πίεσης στα δύο άκρα της πα-
γίδας ώστε το ψυκτικό ρευστό να περάσει από την παγίδα συμπαρασύροντας το λάδι 
μαζί του και επιστρέφοντας το έτσι στον συμπιεστή.

Εικόνα 3.7



112

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

Όταν ο συμπιεστής είναι σε χαμηλότερο σημείο από τον εξατμιστή είναι καλό προτού 
κατέβει η σωλήνωση να ανεβαίνει πάνω από το ύψος του στοιχείου ώστε σε περίπτω-
ση βλάβης της εκτονωτικής να μην περάσει υγρό στον συμπιεστή.

Εικόνα 3.8

3.3.1.2 Γραμμή υγράς

H γραμμή υγράς διαστασιολογείται με γνώμονα πάλι την ελάχιστη πτώση πίεσης. 
Καθώς το ψυκτικό ρευστό είναι σε υγρή μορφή αναμιγνύεται με το λάδι και έτσι το 
μεταφέρει. Η πτώση πίεσης στην γραμμή της υγράς μειώνει την υπόψυξη του υγρού 
ψυκτικού ρευστού με ρυθμό περίπου 1 Κ υπόψυξη ανά 5 psi πτώσης πίεσης για το 
R410A. Η επαρκής υπόψυξη πρέπει όμως να διατηρείται για την σωστή λειτουργία της 
εκτονωτικής βαλβίδας. Αν η πίεση πέσει τόσο ώστε το ψυκτικό ρευστό να περνάει το 
σημείο κορεσμού τότε το ψυκτικό ρευστό θα εξατμίζεται με αποτέλεσμα να μειώνε-
ται η παροχή του από την εκτονωτική βαλβίδα. Για τον λόγο αυτό η διαστασιολόγηση 
της γραμμής της υγράς γίνεται με γνώμονα την ελάττωση της πτώσης πίεσης και της 
ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού υγρού. Επομένως πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
μικρή αλλά να μην προκαλεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από την προτεινόμενη κάθε 
φορά για το σύστημα. Επίσης όσο μικρότερη είναι η διατομή της σωλήνας τόσο αυξά-
νεται η ταχύτητα ροής, η οποία δεν θέλουμε να ξεπερνάει τα 1,2 m/s καθώς αυξάνο-
νται αρκετά τα επίπεδα θορύβου και υπάρχει ο κίνδυνος υδραυλικού πλήγματος όταν 
η μαγνητική βαλβίδα κλείνει.
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3.3.31.3 Γραμμή κατάθλιψης

Η υποδιαστασιολόγηση της γραμμής κατάθλιψης αυξάνει την πτώση πίεσης με απο-
τέλεσμα την αύξηση του έργου του συμπιεστή και την μείωση της απόδοσης και της 
αποδοτικότητας του ψυκτικού συστήματος. Η υπερδιαστασιολόγηση αυξάνει το αρχι-
κό κόστος εγκατάστασης και αυξάνει τον κίνδυνο επιστροφής λαδιού στον συμπιεστή 
καθώς ελαττώνεται η ταχύτητα ροής του ψυκτικού ρευστού το οποίο τότε δεν μπορεί 
να συμπαρασύρει το λάδι κατά την ροή του. Ανάλογα με το ψυκτικό ρευστό η πτώση 
πίεσης στην γραμμή κατάθλιψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 1-2 Κ ενώ η ταχύτητα 
δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3m/s.

3.3.2 Ρύθμιση ΔΤ του εξατμιστή σε ψυκτικούς θαλάμους

Κατά τον σχεδιασμό μίας ψυκτικής εγκατάστασης για την αποθήκευση προϊόντων σε 
ψυκτικό θάλαμο η επίτευξη της σωστής σχετικής υγρασίας θα πρέπει να αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα. Η σχετική υγρασία είναι δυσκολότερο να ελεγχθεί από την 
θερμοκρασία και πολλές φορές δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν παρά το γεγονός ότι 
είναι κάτι που δεν επιδέχεται διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση λαθεμένου αρχι-
κού σχεδιασμού.

Αν ο αέρας είναι πολύ ξηρός τότε τα προϊόντα αφυδατώνονται με αποτέλεσμα να 
συρρικνώνονται και να μαραίνονται. Από την άλλη πλευρά η πολύ υψηλή υγρασία 
συμβάλει στην ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων ειδικά όταν σχηματίζονται σταγόνες 
στην επιφάνεια των προϊόντων. Καθώς το σημείο δρόσου του αέρα στον ψυχόμενο 
χώρο προσεγγίζει την επιφανειακή θερμοκρασία των πτερυγίων του εξατμιστή, η σχε-
τική υγρασία του χώρου εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ του εξατμιστή. 
ΔΤ του εξατμιστή ονομάζουμε την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας 
εξάτμισης του ψυκτικού μέσου και της θερμοκρασίας του αέρα του ψυχόμενου χώ-
ρου.

Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του εξατμιστή, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα 
υγρασίας του αέρα θα συμπυκνωθεί με αποτέλεσμα τόσο χαμηλότερη να είναι η σχε-
τική υγρασία του χώρου. Βέβαια η σχετική υγρασία ενός ψυχόμενου χώρου εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες όπως ο χρόνος λειτουργίας του συστήματος, η διείσδυση 
υγρασίας, οι συνθήκες του αέρα του εξωτερικού χώρου, η εκτεθειμένη επιφάνεια των 
προϊόντων, η ταχύτητα του αέρα κ.α. Ωστόσο με την σωστή επιλογή εξατμιστή για 
την επίτευξη του επιθυμητού ΔΤ μας δίνει αρκετά ικανοποιητική ρύθμιση της σχετικής 
υγρασίας. Ένας γενικός κανόνας για την σωστή τιμή ΔΤ παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα:



114

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

Προϊόντα που αφυδατώνονται γρήγορα ΔΤ=4 Κ

Προϊόντα που απαιτούν σχετική υγρασία 85% ΔΤ=6 Κ

Προϊόντα που απαιτούν σχετική υγρασία 80% ΔΤ=8 Κ

Προϊόντα που δεν κινδυνεύουν από αφυδάτωση ΔΤ=10 Κ

Στην περίπτωση που αναφερόμαστε σε χώρο κατάψυξης για την αποφυγή συσσώ-
ρευσης πάγου στους εξατμιστές αλλά και την αποφυγή αφυδάτωσης κατά την μακρά 
αποθήκευση επιλέγεται ΔΤ=7 Κ.

Για παράδειγμα σε έναν ψυκτικό θάλαμο για σταφύλια που απαιτούν θερμοκρασία 
συντήρησης 0οC και σχετικήυγρασία 85% η θερμοκρασία εξάτμισης που θα πρέπει να 
υπολογίσουμε είναι -6οC.

Αφότου έχει επιλεγεί η θερμοκρασία εξάτμισης επιλέγεται ο εξατμιστής. Όπως ανα-
φέρθηκε προηγουμένως η απόδοση του εξατμιστή εξαρτάται από την διαφορά θερ-
μοκρασίας του ψυκτικού μέσου με τον αέρα του ψυχόμενου χώρου. Ωστόσο η θερ-
μοκρασία του ψυχόμενου χώρου δεν είναι σταθερή καθώς περνάει από την επιφάνεια 
του εξατμιστή και ο ακριβής υπολογισμός της είναι πολύ δύσκολος.

Για την ευκολότερη επιλογή εξατμιστή, συνήθως η ψυκτική τους ικανότητα εκφράζε-
ται σε kW/ Κ. Στη συνέχεια αυτός ο λόγος πολλαπλασιάζεται με το ΔΤ του εξατμιστή. 
Ο λόγος αυτός θεωρείται σταθερός για όλο το εύρος λειτουργίας του εξατμιστή. Στην 
πραγματικότητα διαφοροποιείται ανάλογα την παροχή ψυκτικού ρευστού και λιγότε-
ρο ανάλογα την θερμοκρασία λειτουργίας.

Εικόνα 3.8
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Παράδειγμα:

Ένας εξατμιστής έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Παροχή αέρα: 8,4kg/s

Θεωρητικό λόγο απόδοσης ανά βαθμό ΔΤ: 3,8kW/Κ

Θερμοκρασία εισόδου του αέρα: -15οC

Θερμοκρασία ψυκτικού ρευστού: -21οC

Θεωρητικό ΔΤ: 6 Κ

Ο συγκεκριμένος εξατμιστής έχει απόδοσης 3,8*6=22,8kW

Πτώση θερμοκρασίας του αέρα = 22,8/(1,005*8,4)= 2,7Κ

Επομένως η θερμοκρασία εξόδου του αέρα είναι -15-2,7=-17,7οC

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα στην περίπτωση των ζεοτροπικών ψυκτι-
κών ρευστών. Σε γενικές γραμμές αν επιλεγεί η θερμοκρασία δρόσου στον υπολογι-
σμό εξατμιστή για το ζεοτροπικό ψυκτικό ρευστό, τότε ο εξατμιστής θα είναι μικρότε-
ρος σε σύγκριση με το ψυκτικό ρευστό που δεν έχει ολίσθηση. Ωστόσο αυτό επίσης 
σημαίνει ότι θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία των πτερυγίων του εξατμιστή οπότε 
και μεγαλύτερο το ποσοστό αφύγρανσης.

Τέλος σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και την επίδραση της επιλογής του ΔΤ λειτουρ-
γίας του εξατμιστή στην αποδοτικότητα του συστήματός μας. Όσο «μεγαλύτερος» 
είναι ο εξατμιστής που επιλέγουμε με τόσο μικρότερο ΔΤ θα λειτουργεί. Αυτό ση-
μαίνει ότι αυξάνεται η θερμοκρασία εξάτμισης του συστήματος. Σε έναν συμπιεστή 
η άνοδος της θερμοκρασίας εξάτμισης από τους -10οC στους -5οC σημαίνει μείωση 
της κατανάλωσής του κατά περίπου 13%. Ανά περίπτωση μάλιστα ο υπολογισμός ενός 
συστήματος που λειτουργεί με μικρότερο ΔΤ εξατμιστή μπορεί να επιτρέψει και την 
χρήση μικρότερου συμπιεστή άρα ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Επιπλέον στην 
περίπτωση ψυκτικής εγκατάστασης κατάψυξης η υψηλότερη θερμοκρασία εξάτμι-
σης σημαίνει μικρότερη ποσότητα σχηματισμού πάγου άρα και λιγότερες αποψύξεις 
καταλήγοντας σε περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.



116

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κεφαλαίου 3

1.  Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να προσεχθεί κατά την εγκατάσταση της εσω-
τερικής μονάδας ενός κλιματιστικού τύπου split.

Α) Να μην έχει απευθείας έκθεση στον ήλιο

Β  Οι σωληνώσεις να έχουν την μικρότερη διαδρομή προς τα έξω

Γ) Η παροχή του αέρα να διαχέεται ομοιόμορφα στον χώρο

Δ) Όλα τα παραπάνω ü 

2.  Ποια είναι η μέγιστη υψομετρική διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής μονά-
δας κλιματιστικού τύπου split όταν η εξωτερική μονάδα είναι σε υψηλότερο 
σημείο:

Α) 10 μέτρα

Β) 20 μέτρα

Γ) 30 μέτρα ü

Δ) 40 μέτρα

3.  Ποια είναι η μέγιστη απόσταση εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας κλιματι-
στικού τύπου split.

Α) 15 μέτρα

Β) 30 μέτρα

Γ) 50 μέτρα ü

4.  Πότε απαιτείται ελαιοπαγίδα στην σωλήνωση που συνδέει την εσωτερική με 
την εξωτερική μονάδα ενός κλιματιστικού τύπου split:

Α) Ποτέ

Β) Όταν το μήκος της σωλήνωσης ξεπερνά τα 5 μέτρα ü 

Γ) Όταν το μήκος της σωλήνωσης ξεπερνά τα 10 μέτρα

Δ) Πάντα
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5.  Τι απόσταση από κεραίες απαιτείται για την εγκατάσταση της εξωτερική μονά-
δας ενός κλιματιστικού τύπου split:

Α) 2 μέτρα

Β) 3 μέτρα ü 

Γ) 4 μέτρα

6.  Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας ενός 
κλιματιστικού τύπου split από εμπόδιο κατά την κατεύθυνση της ροής του 
αέρα:

Α) 30 εκατοστά

Β) 35 εκατοστά ü 

Γ) 40 εκατοστά

Δ) Δεν υπάρχει περιορισμός

7.  Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κατακόρυφη απόσταση μεταξύ δύο εσω-
τερικών μονάδων σε ένα σύστημα VRF;

Α) 10 μέτρα

Β) 12 μέτρα

Γ) 15 μέτρα ü

8.  Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της εξωτε-
ρικής μονάδας με την πιο απομακρυσμένη εσωτερική μονάδα σε ένα σύστη-
μα VRF;

Α) 50 μέτρα ü

Β) 75 μέτρα

Γ) 100 μέτρα
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9. Για την επιλογή εξωτερικής μονάδας συστήματος VRF:

Α) Προσθέτουμε το σύνολο των απαιτήσεων των εσωτερικών μονάδων

Β) Χρησιμοποιούμε το μέγιστο φορτίο του κτιρίου ü

Γ) Προσθέτουμε 10% στο μέγιστο φορτίο του κτιρίου

10. Ποιος είναι ο λόγος που απαιτείται δημιουργία κενού στις κλιματιστικές και 
ψυκτικές εγκαταστάσεις:

Α) Αφαίρεση μη συμπυκνούμενων αερίων ü

Β) Αφαίρεση υγρασίας ü

Γ) Καθαρισμός των λαδιών

Δ) Έλεγχος διαρροών

11. Τι όργανο χρησιμοποιούμε για την δημιουργία κενού:

Α) Μανόμετρο

Β) Κενόμετρο ü

Γ) Αμπεροτσιμπίδα

12.  Η βαλβίδα gas ballast της αντλίας κενού σε συστήματα με μεγάλη ποσότητα 
υγρασίας θα πρέπει να είναι αρχικά ανοικτή.

Α) Σωστό ü

Β) Λάθος

13. Η αύξηση της διαμέτρου των εύκαμπτων σωλήνων που χρησιμοποιούνται 
για την διαδικασία του κενού αυξάνει το χρόνο της διαδικασίας κενού.

Α) Σωστό

Β) Λάθος ü
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14. Ποιο πρέπει να είναι το πάχος της μόνωσης σωλήνωσης διαμέτρου 25mm 
ενός συστήματος VRF όπου ο κατασκευαστής ορίζει ως μέγιστη θερμοκρα-
σία λειτουργίας του 100οC:

Α) 25mm

Β) 40mm

Γ) 65mm ü

15. Η επιλογή σωστής διάστασης μόνωσης προσφέρει:

Α) Αποφυγή διάβρωσης των σωληνώσεων ü

Β) Καλύτερη απόδοση του συστήματος ü

Γ) Αποφυγή συμπυκνώσεων ü

16. Ο σχεδιασμός λοιπόν ενός συστήματος σωληνώσεων μιας ψυκτικής εγκατά-
στασης πρέπει να επιδιώκει;

Α) Να εξασφαλίζει ότι ο συμπιεστής θα διαθέτει πάντα την απαιτούμενη 
ποσότητα λαδιούÖ

Β) Να επιτρέπει την είσοδο υγρού ψυκτικού ρευστού στον συμπιεστή κατά 
την διάρκεια λειτουργίας

Γ) Να έχει μεγάλη πτώση πίεσης

17. Η γραμμή αναρρόφησης ενός ψυκτικού συστήματος πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη για την σωστή επιστροφή του λιπαντικού στον 
συμπιεστή:

Α) Σωστό

Β) Λάθος ü

18. Η ταχύτητα του ψυκτικού μέσου στη γραμμή αναρρόφησης ενός ψυκτικού 
συστήματος θα πρέπει να έχει ταχύτητα:

Α) <1m/s

Β) 2m/s

Γ) >4m/s ü
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19. To double riser απαιτείται:

Α) Όταν ο συμπιεστής είναι χαμηλότερα από τον εξατμιστή

Β) Όταν ο συμπιεστής είναι υψηλότερα από τον εξατμιστή ü

Γ) Σε όλες τις περιπτώσεις

20. Τι πρόβλημα δημιουργεί η υψηλή ταχύτητα ψυκτικού ρευστού στην γραμμή 
υγράς ενός ψυκτικού συστήματος;

Α) Υδραυλικό πλήγμαü

Β) Δεν επιτρέπει την επιστροφή λαδιών στον συμπιεστή

Γ) Αύξηση της ποσότητας πλήρωσης ψυκτικού ρευστού

21. Τι πρόβλημα δημιουργεί η υποδιαστασιολόγηση της γραμμής κατάθλιψης;

Α) Μείωση της αποδοτικότητατς του συστήματοςü

Β) Αυξάνει το κόστος εγκατάστασης

Γ) Δεν επιτρέπει στο ψυκτικό μέσο να συμπαρασύρει το λάδι

22. Πως επηρεάζει το ΔΤ του εξατμιστή την υγρασία ενός θαλάμου;

Α) Αύξηση του ΔΤ σημαίνει αύξηση της υγρασίας

Β) Μείωση του ΔΤ σημαίνει αύξηση της υγρασίαςÖ

Γ) Δεν επηρεάζει την υγρασία

23. Τι ΔΤ εξατμιστή θα χρησιμοποιούσαμε σε μία εφαρμογή θαλάμου συντήρη-
σης που επιθυμούμε σχετική υγρασία 85%

Α) ΔΤ = 4 Κ

Β) ΔΤ = 6 Κ ü

Γ) ΔΤ = 9 Κ
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24. Αν επιλεγεί η θερμοκρασία δρόσου στον υπολογισμό εξατμιστή για ζεοτρο-
πικό ψυκτικό ρευστό, τότε ο εξατμιστής θα είναι:

Α) Δεν έχει διαφορά

Β) Μεγαλύτερος σε σύγκριση με το ψυκτικό ρευστό που δεν έχει ολίσθηση

Γ) Μικρότερος σε σύγκριση με το ψυκτικό ρευστό που δεν έχει ολίσθηση ü

25. Η επιλογή εξατμιστή με μικρότερο ΔΤ τι επίδραση έχει στην αποδοτικότητα 
του ψυκτικού κυκλώματος;

Α) Μειώνει την αποδοτικότητα του συστήματος

Β) Δεν έχει επίδραση

Γ) Αυξάνει την αποδοτικότητα του συστήματος ü
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Σύνοψη - Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου 3

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι καλές πρακτικές εγκατάστασης κλιματιστικών 
συστημάτων καθώς και ψυκτικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα εξετάζονται τα κλιμα-
τιστικά τύπου split, τα συστήματα VRF αλλά και οι ψυκτικές εγκαταστάσεις. Γίνεται 
αναλυτική περιγραφή των σημείων που πρέπει να προσεχθούν στην εγκατάσταση τα 
οποία εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας.
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EΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Εισαγωγή/Γενική Περιγραφή 

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό μίας εγκατάστασης κλιματισμού ή ψύξης 
ακολουθεί η εγκατάσταση του εξοπλισμού με βάση της καλές πρακτι-
κές όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης σημαντική όμως 
για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι και ο τρόπος λειτουργίας της 
εγκατάστασης καθώς και η μετέπειτα σωστή συντήρησή της.

4
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Σκοπός – Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Έχοντας κατανοήσει το παρόν κεφάλαιο, ο ψυκτικός θα έρθει σε επα-
φή με τον σχεδιασμό των συστημάτων ελέγχου κλιματιστικών συστη-
μάτων τύπου BAS (Building Automation System) και την χρήση αυτο-

ματισμών που απαιτείται. Επιπλέον θα εξοικειωθεί με την έννοια του commissioning 
(λειτουργική παραλαβή) και θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργα-
σίες συντήρησης κλιματιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων. 
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4.1 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ BAS

Για τον σχεδιασμό ενός συστήματος ελέγχου συστημάτων κλιματισμού θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι το ίδιο το σύστημα κλιματισμού, τα συστήματα ελέγχου του αλλά 
και το ίδιο το κτίριο στο οποίο εγκαθίσταται αποτελούν όλα κομμάτια ενός συνολι-
κού σχεδιασμού. Ένα σύστημα αυτοματισμού έχει ως στόχο να ελαττώσει την ανάγκη 
ανθρώπινης παρέμβασης για την σωστή και οικονομική λειτουργία ενός συστήματος 
κλιματισμού. Σε γενικές γραμμές όλα τα συστήματα αυτοματισμού  αποτελούνται από 
5 βασικά στοιχεία. 

1. Μια μεταβλητή της διαδικασίας που πρέπει να ελέγχεται

2. Μία επιθυμητή τιμή ρύθμισης για την μεταβλητή

3. Μία συσκευή που μπορεί να ελεγχθεί

4. Έναν ελεγκτή ο οποίος καθορίζει το πώς θα αντιδράσει το σύστημα σε κάθε 
περίπτωση

5. Ένα αισθητήριο το οποίο δίνει πληροφορία για την επιθυμητή αλλαγή

Όλα τα συστήματα ελέγχου μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους σχηματίζοντας 
ένα μεγαλύτερο σύστημα BAS (Building Automation System) για ένα κτίριο. Ακόμα και 
πολλά κτίρια θα μπορούσαν να διασυνδεθούν ώστε να χρησιμοποιούν κοινό σύστημα 
αυτοματισμού. Σε πολλές περιπτώσεις όμως τα συστήματα ελέγχου χρησιμοποιούν 
διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας καθιστώντας δύσκολη την επικοινωνία πολ-
λών συστημάτων ελέγχου μαζί. Καθώς όμως γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητο τα 
συστήματα ελέγχου να επικοινωνούν μεταξύ τους, η τάση είναι να δημιουργηθούν 
ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ένα τέτοιο ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι 
το BACnet. Στόχος πάντα μέσω του ελέγχου που προσφέρουν τέτοια συστήματα είναι 
η μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. 

Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό οποιουδήποτε αποδοτικού και αποτελεσματικού συ-
στήματος ελέγχου κλιματισμού ενός κτιρίου είναι ο ακριβής προσδιορισμός των φορ-
τίων του κτιρίου και η ενεργειακή μοντελοποίηση. Ο τύπος του συστήματος κλιματι-
σμού που σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε, και οι ρυθμίσεις του θα απαιτούν σίγουρα 
ένα ή περισσότερα συστήματα ελέγχου. Οι συνεχείς αλλαγές των φορτίων κλιματι-
σμού μέσα σε ένα κτίριο θα πρέπει να εκτιμώνται κατά την επιλογή του εξοπλισμού 
ώστε να διαστασιολογείται και να ελέγχεται σωστά. Στο εγχειρίδιο της ASHRAE 90.1 
περιγράφονται τα σημεία του συστήματος κλιματισμού που πρέπει να ελέγχονται. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται:
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  Ωράρια λειτουργίας συστήματος κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού θα 
πρέπει αυτόματα να τερματίζεται και να εκκινεί ανάλογα με τα επιλεγμένα 
χρονοπρογράμματα λειτουργίας, την χρήση του δωματίου, ή για λόγους 
ασφαλείας.

  Χρονοκαθυστερήσεις. Θα πρέπει να ελέγχεται η ιδανική εκκίνηση των συ-
στημάτων ψύξης ή θέρμανσης ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της ανά-
μειξης ή ταυτόχρονης τροφοδοσίας αέρα που έχει προηγουμένως μηχανικά 
θερμανθεί η ψυχθεί.

  Μηχανοκίνητος έλεγχος των damper. Τα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής 
εξωτερικού αέρα θα πρέπει να μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόμα-
τα όταν οι χώροι που εξυπηρετούν δεν χρησιμοποιούνται. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού κόστους.

  Έλεγχος των ανεμιστήρων εξαερισμού. Οι ανεμιστήρες εξαερισμού θα πρέ-
πει να διαθέτουν αυτόματη λειτουργία που θα τους επιτρέπει να απενεργο-
ποιούνται όταν δεν απαιτείται η λειτουργία τους.

  Σύστημα ελέγχου που δεν θα επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία συστη-
μάτων ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα.

  Βελτιστοποίηση της πίεσης συστημάτων μεταβλητού όγκου αέρα VAV με 
επαναφορά της στατικής πίεσης με βάση την ζώνη που απαιτεί την υψηλό-
τερη πίεση. 

  Στα συστήματα κλιματισμού πολλαπλών ζωνών απαιτείται σύστημα ελέγχου 
που θα ρυθμίζει την θερμοκρασία αέρα παροχής με βάση το υπάρχων φορτίο 
κλιματισμού ή με βάση την εξωτερική θερμοκρασία αέρα ανάλογα με την 
κλιματική ζώνη.

  Έλεγχος για την βελτιστοποίηση της πίεσης της αντλίας που χρησιμοποιείται 
στο σύστημα κλιματισμού.

Ο στόχος ενός σχεδιαστή είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη αποφα-
σίζοντας πως να λειτουργήσει το σύστημα κλιματισμού ώστε να προσφέρει το επι-
θυμητό αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο λειτουργίας 
του συστήματος ελέγχου. Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα διάγραμμα του 
συστήματος στο οποίο φαίνεται η συσχέτιση του εξοπλισμού με τα σημεία ελέγχου. 
Επιπλέον θα πρέπει να περιλαμβάνεται μία λίστα σημείων εισόδου/ εξόδου με όλες 
τις αναλογικές ψηφιακές και εικονικές εισόδους και εξόδους. Τέλος στο σχέδιο θα 
πρέπει να υπάρχει μία ακολουθία λειτουργίας ελέγχου που θα περιγράφει τον τρόπο 
ελέγχου του πραγματικού συστήματος ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι λειτουργίας 
του κλιματιστικού συστήματος.
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Ένα σύστημα BAS περιλαμβάνει ελεγκτές κτιρίου, εξειδικευμένους ελεγκτές, δρομο-
λογητές και πύλες ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Οι λειτουργίες του συστήματος 
BAS περιλαμβάνουν τον αυτόματο έλεγχο μέσω προγραμματισμένων ακολουθιών 
των διαφόρων τμημάτων του συστήματος του κτιρίου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 
κοινής χρήσης δεδομένων και χρονοπροπγραμμάτων των διαφόρων υπο-συστημά-
των, τον έλεγχο των μεταβλητών λειτουργίας και την διαχείριση συναγερμών.

Ένας ελεγκτής κτιρίου είναι ένας ελεγκτής γενικής χρήσης που είναι προγραμματι-
ζόμενος και εκτελεί εργασίες αυτοματισμού και ελέγχου διαφόρων συστημάτων του 
κτιρίου. Μπορεί να διαθέτει σήματα εισόδου/ εξόδου και συνήθως συνδέει το κομμάτι 
του δικτύου που ελέγχει με τις υπόλοιπες λειτουργίες του BAS.

Οι εξειδικευμένοι ελεγκτές είναι συσκευές που ελέγχουν συγκεκριμένα τμήματα του 
εξοπλισμού όπως για παράδειγμα ο ψύκτης ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή. Αυ-
τός ο ελεγκτής συνήθως είναι προγραμματισμένος στην γλώσσα επικοινωνίας του κα-
τασκευαστή και μπορεί να ελέγξει μόνο τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Τέτοιοι ελεγκτές 
λειτουργούν σε σχέση master/ slave με το κεντρικό σύστημα BAS. Η διάταξη master/ 
slave σημαίνει ότι ο ελεγκτής πρέπει να επικοινωνήσει με τον κεντρικό ελεγκτή για τη 
μεταφορά δεδομένων και για πληροφορίες όπως π.χ. η θερμοκρασία του εξωτερικού 
αέρα. Ανάλογα τον κατασκευαστή τα περισσότερα συστήματα επιτρέπουν μία ανοικτή 
επικοινωνία για την βασική ανταλλαγή δεδομένων, ωστόσο υπάρχουν ακόμα συστή-
ματα κλειστής επικοινωνίας. 

Στον σχεδιασμό του συστήματος BAS θα πρέπει να υπάρχει μία λίστα όλων των συ-
στημάτων που θα συμπεριληφθούν στο έργο. Αυτά τα συστήματα μπορούν να περι-
λαμβάνουν ψύκτες, λέβητες με πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αντλίες, πύργους 
ψύξης, αντλίες νερού συμπυκνωτή, μονάδες AHU, συστήματα ανάκτησης θερμότη-
τας και άλλα. Για κάθε σύστημα θα πρέπει να υπάρχει σχηματικό διάγραμμα και σχέδια 
σωληνώσεων. Το επίπεδο λεπτομέρειας αυτών των διαγραμμάτων εξαρτάται από τις 
ανάγκες του έργου, πάντα βάσει των απαιτήσεων του πελάτη. 

Για το παραπάνω σχηματικό διάγραμμα του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει μία λί-
στα σημείων που θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο ελέγχου BAS. Αυτή η λίστα είναι 
συνήθως σε μορφή πίνακα και απεικονίζει όλα τα σημεία που απαιτούνται για να ται-
ριάζει με το διάγραμμα του συστήματος. Αυτή η λίστα είναι ένα σημαντικό εργαλείο 
συντονισμού του μελετητή με τον κατασκευαστή του συστήματος ελέγχου και παρέ-
χει βασικές λειτουργικές πληροφορίες του συστήματος. 
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Λίστα σημείων

Σημείο DO DI AI AO

Ανεμιστήρας παροχής 1 1

Ανεμιστήρας επιστροφής 1 1

Αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού 3

Βαλβίδες ζεστού και κρύου νερού 2

Αισθητήριο θερμοκρασίας δωματίου 1

Ανιχνευτής καπνού 1

Σύνολο 2 3 4 2

Καθώς σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται τα φυσικά σημεία που αποτελούν μέρος 
του συστήματος και από τα οποία γίνεται η αποστολή ή η παραλαβή πληροφοριών, η 
λίστα αυτή συχνά συναντάται ως λίστα εισόδων/ εξόδων. Οι είσοδοι και έξοδοι αυτοί 
μπορεί να είναι αναλογικές ή ψηφιακές. Οι ψηφιακές είναι απλά σημεία δύο επιλογών 
(1 ή 0) και χρησιμοποιούνται σε σημείο ελέγχου on/ off ή σε σημεία με δύο μόνο επι-
λογές για την είσοδο ή την έξοδό τους. Οι αναλογικές είσοδοι και έξοδοι λαμβάνουν 
τιμές οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με την τάση (0-10 V), την ένταση (4-20 mA), 
την θέση (ποσοστό ανοίγματος 0-100%) ή άλλου είδους πληροφορία.

Πολλές φορές θεωρείται ότι η λίστα εισόδων/ εξόδων δεν είναι απαραίτητη καθώς η 
σχηματική απεικόνιση παρουσιάζει καλύτερα το έργο. Ωστόσο και τα δύο είναι πολύ 
σημαντικά και θα πρέπει να υπάρχουν κατά την κατασκευή του συστήματος BAS. Ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα της λίστας είναι ότι βοηθάει το προσωπικού ελέγχου των λει-
τουργιών του κτιρίου να παρακολουθήσει πιο εύκολα τη λειτουργία του συστήματος 
και τους συναγερμούς που προκύπτουν. Με αυτό τον τρόπο η συνολική απόδοση του 
συστήματος βελτιώνεται με οφέλη τόσο στην άνεση των χρηστών, αλλά και στην 
βέλτιστη ενεργειακά λειτουργία. 

Η ακολουθία ελέγχου αποτελεί το βασικό στοιχείο της συνολικής λειτουργίας ενός 
συστήματος BAS και είναι απαραίτητο για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας. Ο 
μελετητής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ακολουθία ελέγχου συμβαδίζει με οποιαδή-
ποτε απαίτηση ασφαλείας, ποιότητας αέρα ή άλλη νομική απαίτηση είναι σε ισχύ κατά 
τον σχεδιασμό του έργου. Ο πελάτης θα πρέπει να συμμετέχει στην τελική επανεξέ-
ταση των ακολουθιών ελέγχου ώστε να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των απαιτήσε-
ων του και να απαιτεί την εκπαίδευση του τεχνικού του προσωπικού στην λειτουργία 
του συστήματος.
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Η ακολουθία θα πρέπει να είναι πλήρης και θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τρό-
πους λειτουργίας για κατειλημμένους ή κενούς χώρους. Η λειτουργία σε περίπτωση 
βλάβης είτε μίας συγκεκριμένης συσκευής ελέγχου είτε ολόκληρου του συστήματος 
θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται. Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να λειτουργεί 
ακριβώς όπως περιγράφεται στην ακολουθία συμπεριλαμβανομένου των λειτουρ-
γιών έκτακτης ανάγκης με παράλληλη ενεργοποίηση συναγερμών. Κατά τις δοκιμές 
λειτουργίας θα πρέπει να δοκιμάζεται και να επιβεβαιώνεται ότι η ακολουθία ελέγχου 
λειτουργεί όπως ορίζεται.

Η ακολουθία ελέγχου μπορεί να γραφεί είτε ανά τρόπο λειτουργίας είτε ανά εξάρτη-
μα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή ώστε να μπορεί 
εύκολα να γίνει κατανοητή από το προσωπικό λειτουργίας του κτιρίου. Καλό θα είναι 
επίσης να υπάρχει μία περιγραφή της λειτουργίας. Αν ένα σύστημα είναι υποσύνολο 
ενός μεγαλύτερου συστήματος, για παράδειγμα μία ακολουθία ενός πύργου ψύξης 
ως τμήμα της συνολικής ακολουθίας ελέγχου του συστήματος ψυχρού νερού καλό 
θα ήταν να υπάρχει μία περιγραφή. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα μια καλή ακολου-
θία ελέγχου θα μπορούσε να είναι:

  Λίστα σχεδίων του συγκεκριμένου τμήματος του συστήματος
  Μια συνολική περιγραφή του συστήματος και του στόχου του 
  Ακολουθία ελέγχου του συστήματος νερού του συμπυκνωτή
  Έναρξη/ Διακοπή του πύργου ψύξης
  Θερμοκρασία νερού συμπυκνωτή και έλεγχος της ταχύτητας των ανεμιστή-

ρων
  Έναρξη/ Διακοπή της αντλίας συμπυκνωτή
  Διαχωριστής στερεών νερού συμπυκνωτή
  Κατάλογος οργάνων
  Ανάλυση αιτίας αποτυχίας

Αυτός ο τρόπος γραφής της ακολουθίας ελέγχου απαιτεί περισσότερο χρόνο αλλά 
εξασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία του συστήματος.
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4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-
ΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.2.1 Λειτουργική παραλαβή και παρακολούθηση

Τα συστήματα κλιματισμού ενός κτιρίου αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή 
ενέργειας σε ένα κτίριο σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει και το 80% της συνολικής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου. Το commissioning είναι ένας από τους ταχύτερους και πιο 
αποδοτικούς τρόπους για την επίτευξη της καλύτερης ενεργειακής απόδοσης ενός 
κτιρίου καθώς το 20%-40% της ενέργειας σε παλιότερα κτίρια δαπανάται άσκοπα. 
Ακόμα και σε νεότερα κτίρια με σωστή διαχείριση το commissioning δίνει ένα περιθώ-
ριο βελτίωσης περίπου 10%. Κατά μέσο όρο ο χρόνος επιστροφής της επένδυσης του 
retro-commissioning είναι μικρότερος από ένα χρόνο. 

4.2.1.1 Commissioning

Το commissioning είναι μια διαδικασία επαλήθευσης ποιότητας για την εγκατάσταση 
εξοπλισμού ώστε να δουλέψει με ασφάλεια, αποδοτικά και σε συμφωνία με τις προ-
διαγραφές του κατασκευαστή ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί της απαιτήσεις του ιδιοκτή-
τη. Μία σωστή διαδικασία commissioning περιλαμβάνει ελέγχους εγκατάστασης, τεστ 
πίεσης, έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμών και ρύθμιση της ροής ρευστών όπως το 
νερό, ο αέρας, τα ψυκτικά ρευστά. Τα συνήθη συστήματα κλιματισμού έχουν σωλη-
νώσεις και αεραγωγούς που κυκλοφορούν νερό και αέρα. Η ρύθμιση της ροής αυτών 
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σωστής λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού 
ενός κτιρίου. Η κακή ρύθμισή τους οδηγεί σε μειωμένες συνθήκες άνεσης για τους 
χρήστες του κτιρίου αλλά και σε δαπάνη ενέργειας.

4.2.1.2 Re commission

Η διαδικασία recommission πραγματοποιείται σε κτίρια που βρίσκονται σε λειτουργία 
αρκετά χρόνια. Ουσιαστικά μέσω του recommissioning αποκαθίστανται οι παράμετροι 
λειτουργίας ενός συστήματος κλιματισμού στις αρχικές ρυθμίσεις όπως είχαν οριστεί 
αρχικά. Η διαδικασία του recommissioning διορθώνει προβλήματα που έχουν δημι-
ουργηθεί με την πάροδο του χρόνου και έχουν δυσμενή επίδραση στον τρόπο λει-
τουργίας του συστήματος κλιματισμού. Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι:
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  Αλλαγές στο σύστημα που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια της εγκατάστα-
σης όπως  τσαλακωμένοι ή διευρυμένοι αεραγωγοί, κανάλια με ανοικτές 
άκρες (διαρροές αέρα), χωρίσματα που χτίστηκαν αργότερα και επηρεάζουν 
την κατανομή του αέρα, εξοπλισμός γραφείου σε σημείο που επηρεάζει τα 
αισθητήρια θερμοκρασίας του χώρου, αλλαγές σε ρυθμιστικές βαλβίδες και 
άλλα.
  Αλλαγές του συστήματος λόγω αλλαγών χρήσεως του χώρου. Για παράδειγ-

μα την μετατροπή ενός γραφείου σε αίθουσα συναντήσεων ή την προσθήκη 
εξοπλισμού που επηρεάζει πολύ τα θερμικά φορτία που πρέπει να παραλάβει 
το σύστημα κλιματισμού ή αλλαγή των ωρών λειτουργίας των γραφείων.
  Αλλαγή λειτουργίας του συστήματος σε χειροκίνητες ρυθμίσεις για την γρή-

γορη αντιμετώπιση προβλημάτων που έμειναν να λειτουργούν με αυτό τον 
τρόπο.
  Φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού, όπως αισθητήρια που έχουν χάσει την 

βαθμονόμησή τους και ελαττωματικές βαλβίδες.
  Ανεπαρκής συντήρηση όπως βρώμικα φίλτρα, σωληνώσεις με διαρροή.

Η ανάγκη του recommissioning γίνεται πρόδηλη από την αυξημένη ενεργειακή κατα-
νάλωση του κτιρίου και την αύξηση προβλημάτων άνεσης των χρηστών του κτιρίου. 
Ο τυπικός χρόνος recommissioning είναι τα 5 χρόνια. Η βαθμονόμηση αισθητηρίων σε 
σημαντική θέση για την λειτουργία του συστήματος κλιματισμού θα πρέπει να πραγ-
ματοποιείται κάθε χρόνο στα πλαίσια συντήρησης του εξοπλισμού. Επιπλέον σημαντι-
κό ρόλο στο recommissioning αποτελεί η σωστή ρύθμιση του συστήματος ελέγχου 
αυτοματισμού (BAS) του κτιρίου.

4.2.1.3 Retro commissioning
Η διαδικασία του Retro commissioning προχωράει ένα βήμα παραπάνω από το 
recommissioning. Έχει στόχο την βελτίωση των παραμέτρων λειτουργίας του αρχι-
κού συστήματος. Συνήθως περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας 
του BAS του κτιρίου αλλά και της παροχής νερού και αέρα. Το retro commissioning 
συνήθως απαιτείται όταν:

  Η χρήση του κτιρίου έχει σημαντική αλλαγή από τον αρχικό σχεδιασμό
  Το αρχικό BAS του κτιρίου έχει αλλαχθεί με πιο μοντέρνο αλλά δεν προστέ-

θηκαν στρατηγικές ελέγχου για βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας. 
  Πρόκειται για παλαιά κτίρια όπου το ενδιαφέρον για την κατανάλωση ενέρ-

γειας ήταν μικρό και έτσι ο σχεδιασμός έχει γίνει με υπερδιαστασιολογημένα 
μεγέθη.
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  Υπάρχει εξοπλισμός που έχει εκσυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό όπως ψύκτες 
με inverter που βελτιώνουν την απόδοση σε μερικό φορτίο.

  Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα κλιματισμού όπως η μετατρο-
πή ενός συστήματος σταθερού όγκου κρύου και ζεστού νερού σε σύστημα 
μεταβλητής ροής.

Είναι σημαντικό κατά την διαδικασία του recommissioning ή του retro commissioning 
να υπάρχουν όλα τα δεδομένα του αρχικού commissioning του κτιρίου ώστε να μπο-
ρούν να παρθούν αποφάσεις για τις απαιτούμενες αλλαγές στο νέο σύστημα. 

4.2.2 Συντήρηση συστημάτων

Πολύ σημαντική παράμετρος για την ορθή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων ψύ-
ξης ή κλιματισμού είναι η σωστή συντήρηση των επιμέρους τμημάτων του συστήματος.

4.2.2.1 Συντήρηση ψυκτών

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι σημαντικές για την αποδοτική συντήρηση και λειτουργία 
των ψυκτών

  Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την 
συντήρηση. Θα πρέπει να αναζητηθούν σε πηγές όπως το AIRAH DA19 χρο-
νοδιαγράμματα επαναλαμβανόμενων εργασιών.

  Οι εναλλάκτες θερμότητας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί. Οι αερό-
ψυκτοι συμπυκνωτές θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να διατηρείται 
ανεμπόδιστη η ροή του αέρα από μπάζα και φύλλα. Οι ζημιές στα πτερύγια 
μπορούν επίσης να επηρεάσουν επίσης την αποδοτικότητα των εναλλακτών. 
Οι υδρόψυκτοι συμπυκνωτές θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά δι-
αστήματα και/ή όταν υπάρχουν παρατηρούνται επικαθίσεις/άλατα μέσω των 
τιμών της υψηλής θερμοκρασίας. Υπολογίζεται ότι ένα στρώμα επικαθίσεων 
πάχους 0,6mm στις σωλήνες νερού του συμπυκνωτή θα μειώσουν την απο-
δοτικότητα του ψύκτη 20%. Για μεγαλύτερους ψύκτες η εφαρμογή αυτόμα-
του καθαρισμού των σωλήνων ίσως είναι οικονομικά αποδοτικό.

  Συνίσταται να γίνεται συντήρηση των ψυκτών σύμφωνα με την απόδοσή 
τους επιπροσθέτως των προγραμματισμένων αντικαταστάσεων των μερών 
του ψύκτη που ορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτό επιτυγχάνεται 
κάνοντας τακτικές μετρήσεις σε παραμέτρους όπως οι θερμοκρασίες και η 
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πτώση πίεσης στους εναλλάκτες και σημειώνοντας την αποδοτικότητα του 
ψύκτη. Αυτό γίνεται ιδανικά από ένα σύστημα BMS σε συνεχή βάση, ωστόσο 
όταν τέτοια συστήματα δεν είναι διαθέσιμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί από 
την τακτική καταγραφή των δεδομένων στο ημερολόγιο συντήρησης, από 
τους συντηρητές της εγκατάστασης.
  Παλαιότεροι ψύκτες που χρησιμοποιούν παλινδρομικούς συμπιεστές έχουν 

θερμοστατικές βαλβίδες εκτόνωσης και η αντικατάστασή τους με ηλεκτρο-
νικές θα επιφέρει βελτίωση της αποδοτικότητας της τάξεως του 15%-25%
  Η στάθμη του ψυκτικού ρευστού θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά και οι τυ-

χόν διαρροές να επισκευάζονται άμεσα. Εκτός από τις περιβαλλοντολογικές 
επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και το στρώμα του όζοντος η 
απώλεια του ψυκτικού ρευστού είναι δαπανηρή και θα προκαλέσει μείωση 
της αποδοτικότητας στο ψυχροστάσιο.
  Πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για διαρροές νερού από τους ψύκτες 

και τις σωλήνες διανομής του ψυχρού νερού και τυχόν διαρροές πρέπει να 
επισκευάζονται άμεσα, με πρόσθεση χημικών για την επεξεργασία του νερού
  Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στη μόνωση του ψύκτη και στο σωληνοδίκτυο
  Η αποδοτικότητα του ψύκτη μπορεί να αυξηθεί αυξάνοντας την θερμοκρασία 

του ψυχρού νερού και/ή μειώνοντας τη θερμοκρασία νερού στο συμπυκνω-
τή στα όρια πάντα που θέτει ο κατασκευαστής. Τυπικά η αύξηση της θερμο-
κρασίας του ψυχρού νερού κατά 1oC ή η μείωση της θερμοκρασίας νερού 
στον συμπυκνωτή κατά 1oC θα αυξήσει την αποδοτικότητα του ψύκτη 2-3%. 
Αυτή η μέθοδος βελτιστοποίησης του ψύκτη είναι εφικτή για τα περισσότερα 
κτίρια όταν επικρατούν ήπιες συνθήκες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Σημειώσεις:

1. Πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να αναιρέ-
σουν την αποδοτικότητα που κερδήθηκε στον ψύκτη. Για παράδειγμα η 
αύξηση της θερμοκρασίας του ψυχρού νερού θα αυξήσει την αποδοτι-
κότητα του ψύκτη αλλά μπορεί να απαιτείται περισσότερος παρεχόμενος 
αέρας από τις κλιματιστικές μονάδες ώστε να ικανοποιηθούν τα φορτία 
κλιματισμού αυξάνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας από τους ανεμι-
στήρες. Ομοίως, η πρόσθετη ενέργεια που απαιτείται στους ανεμιστήρες 
του πύργου ψύξης για τη μείωση της θερμοκρασίας του νερού του συ-
μπυκνωτή μπορεί να αναιρέσει τα κέρδη στην αποδοτικότητα του ψύκτη.

2. Πρέπει να συμβουλεύεται ο κατασκευαστής για τη μέγιστη επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία εξάτμισης και την ελάχιστη θερμοκρασία νερού στο συμπυ-
κνωτή.
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  Βελτιστοποίηση της ακολουθίας των ψυκτών θέτοντας τον πιο αποδοτικό να 
αναλαμβάνει να καλύψει τα επικρατέστερα φορτία κλιματισμού. Απενεργο-
ποιείτε τη λειτουργία του ψύκτη όταν δεν υπάρχει ζήτηση ψυκτικού φορτίου 
σε χαμηλές εξωτερικές συνθήκες.
  Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες θερμοκρασίας του ψύκτη είναι ρυθμισμένοι 

και οι ενδείξεις τους σωστές.
  Όπου υπάρχουν μεγάλοι ψύκτες και χρησιμοποιούνται για να καλύψουν μι-

κρά φορτία σε ώρες εκτός λειτουργίας της κύριας χρήσης του κτιρίου (π.χ. 
αίθουσες ελέγχου ασφαλείας, μηχανοστάσια, χώρους server κλπ.) εξετάστε 
το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά αποκλειστικό σύστημα 
κλιματισμού για την εξυπηρέτηση αυτών των χώρων για αυτές τις ώρες αντί 
να χρησιμοποιείται το κεντρικό ψυχροστάσιο.

4.2.2.2 Συντήρηση πύργων ψύξης

Τα θέματα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την αποδοτική συντήρηση και λει-
τουργία των πύργων ψύξης

  Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την 
συντήρηση. Θα πρέπει να αναζητηθούν σε πηγές όπως το AIRAH DA19 χρο-
νοδιαγράμματα επαναλαμβανόμενων εργασιών.
  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υπερχείλιση του νερού στη λεκάνη του πύργου 

ψύξης λόγω:
 n Ελαττωματικού ελέγχου της στάθμης νερού
 n Η γραμμή επιστροφής στο υψηλό επίπεδο να αποστραγγίζεται στη δεξα-

μενή, όταν ο πύργος σταματά να λειτουργεί
 n Όταν υπάρχουν πολλοί πύργοι και δεν υπάρχει σωλήνα εξισορρόπησης 

του νερού
  Διαρροές νερού από σωλήνες και ελαττωματικές βαλβίδες θα πρέπει να εξα-

λείφονται
  Βελτιστοποιήστε το ρυθμό απομάστευσης του νερού σε συμφωνία με την 

ποιότητα του νερού και τον τύπο του πύργου ψύξης. Όπου έχουν τοποθετη-
θεί αυτόματοι έλεγχοι διαλυμένων στερεών θα πρέπει βαθμονομούνται και 
να ρυθμίζονται σωστά. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι έλεγχοι, είναι ωφέλιμο 
να εξεταστεί η εγκατάστασή τους καθώς η υπερβολική απομάστευση είναι 
σπατάλη και μη αποδοτική ενώ η ανεπαρκής απομάστευση μπορεί να οδη-
γήσει σε διάβρωση ή/και σε σκληρές επικαθήσεις αλάτων στους εναλλάκτες 
θερμότητας.
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  Ο τύπος και η κατάσταση των προφυλακτήρων και σταγονοσυλλεκτών ώστε 
να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει σπατάλη νερού λόγω κακού σχεδιασμού ή/
και κακής κατάστασης των παραπάνω μερών. Η αντικατάσταση των σταγο-
νοσυλλεκτών θα πρέπει να περιορίζει την απώλεια νερού λόγω σταγονιδίων 
στο 0,002% της μέγιστης κυκλοφορίας νερού του σχεδιασμού του πύργου 
ψύξης. Η επιθετική δράση από τα χημικά προϊόντα της επεξεργασίας του νε-
ρού και η έκθεση στον ήλιο μπορούν να υποβαθμίσουν αυτά τα εξαρτήματα 
με την πάροδο του χρόνου.

  Ο πύργος ψύξης δεν επιτρέπεται να συγκεντρώνει υπερβολικές επικαθήσεις 
και θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος. Εκτός από τους μικροβιακούς 
κινδύνους η επικαθήσεις μπορούν να μειώσουν την αποδοτικότητα του πύρ-
γου ψύξης

  Η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον πύργο ψύξης θα πρέπει να γίνεται 
ανεμπόδιστα. Η έξοδος του αέρα δεν πρέπει να ανακυκλοφορεί στην είσοδο. 
Αν ο άνεμος επηρεάζει την κυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να κατασκευάζο-
νται ανεμοφράκτες

  Όπου υπάρχει βαλβίδα παράκαμψης θα πρέπει να μην υπάρχει ασυμφωνία 
των ελέγχων μεταξύ της βαλβίδας που θα είναι ανοικτή και τη λειτουργία των 
ανεμιστήρων. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον μια διαφορά 2oC μεταξύ 
του κλεισίματος της βαλβίδας και της λειτουργίας των ανεμιστήρων

  Η στρατηγική για σταδιακή λειτουργία των πύργων ψύξης πρέπει να βελτι-
στοποιείται. Η καλύτερη αποδοτικότητα μπορεί να επιτευχθεί με την παράλ-
ληλη λειτουργία των πύργων ψύξης αντί να λειτουργεί στο μέγιστο ο κύριος 
πύργος ψύξης και να κάνουν τη διαβάθμιση οι υπόλοιποι. Για την αποδοτικό-
τερη λειτουργία των ανεμιστήρων θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των στρο-
φών τους έναντι της λειτουργίας on/off ή τη λειτουργία δύο ταχυτήτων. Όσο 
η ζήτηση για απόρριψη θερμότητας αυξάνεται από τους ψύκτες, αρχικά κάθε 
ανεμιστήρας θα πρέπει να λειτουργεί στις λιγότερες δυνατές στροφές. Μό-
λις όλοι οι ανεμιστήρες ενεργοποιηθούν θα πρέπει να ρυθμίζονται με ενιαίο 
τρόπο

  Οι αλγόριθμοι ελέγχου θα πρέπει να προγραμματίζονται έτσι ώστε να ελα-
χιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας από τους ανεμιστήρες που θα αποδί-
δουν την επιθυμητή θερμοκρασία νερού στο συμπυκνωτή του ψύκτη. Συχνά 
το σημείο ρύθμισης του πύργου ψύξης είναι χαμηλότερα από τη θερμοκρα-
σία του υγρού βολβού του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα οι ανεμιστήρες να 
δουλεύουν στο μέγιστο προσπαθώντας να επιτύχουν το ακατόρθωτο σπα-
ταλώντας ενέργεια. Αυτή η σπατάλη μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ελέγχοντας 
τους ανεμιστήρες του πύργου ψύξης ώστε να δίνουν θερμοκρασία νερού στο 
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συμπυκνωτή ακολουθώντας την θερμοκρασία υγρού βολβού του περιβάλ-
λοντος κατά 3-4oC. Οι στρατηγικές ελέγχου της βελτιστοποίησης της αποδο-
τικότητας του πύργου ψύξης και του ψύκτη θα πρέπει να συντονίζονται έτσι 
ώστε να μην αναιρεί η μία την άλλη.
  Είναι απαραίτητο για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση νε-

ρού να πραγματοποιείται η παρακολούθηση της απόδοσης του πύργου ψύ-
ξης συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 n Κατανάλωση νερού εγκαθιστώντας ειδικούς μετρητές κατά προτίμηση 

συνδεδεμένων με το BMS. Θα πρέπει να δίνεται ειδοποίηση αν υπάρχει 
κατανάλωση νερού μετά τις εργάσιμες ώρες ή υπερβαίνει την προκα-
θορισμένη ποσότητα

 n Για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις η παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ενέργειας των ανεμιστήρων μαζί με δείκτες απόδοσης όπως η θερμο-
κρασία υγρού βολβού, η θερμοκρασία νερού του συμπυκνωτή και οι 
στροφές στις περιπτώσεις που είναι μεταβλητές.

 n Οι αισθητήρες συνολικών διαλυμένων στερεών (TDS)

4.2.2.3 Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων και κουτιών VAV

Τα θέματα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την αποδοτική συντήρηση και λει-
τουργία των κλιματιστικών μονάδων

  Βεβαιώστε ότι οι εναλλάκτες θερμότητας παραμένουν καθαροί. Αν οι επι-
φάνειες των εναλλακτών δεν είναι καθαρές μειώνεται η θερμοαγωγιμότητά 
τους με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητα του συστήματος. Οι βρώ-
μικοι εναλλάκτες μειώνουν επίσης την κυκλοφορία του αέρα με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας στους ανεμιστήρες ή να μειώνεται η 
ροή του αέρα με πιθανή δυσφορία των χρηστών του χώρου και ανεπαρκή 
αερισμό.
  Αντικαταστήστε ή καθαρίστε τα φίλτρα τακτικά σύμφωνα με το χρονοδιά-

γραμμα της συντήρησης καθώς τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν την αντίσταση 
στη ροή του αέρα και προκαλούν τα ίδια προβλήματα με τους εναλλάκτες. 
Όργανα μέτρησης της διαφορικής πίεσης εγκατεστημένα στην περιοχή των 
φίλτρων είναι απαραίτητα για να γίνει αξιολόγηση της καθαρότητάς τους.
  Αξιολογήστε εάν τα εγκαταστημένα φίλτρα είναι κατάλληλα για την εφαρ-

μογή. Αν τα φίλτρα είναι πιο αποτελεσματικά από ότι απαιτείται τότε η πτώση 
πίεσης στο φίλτρο θα είναι μεγάλη και η κατανάλωση από τους ανεμιστήρες 
θα αυξάνεται.
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  Αξιολογείστε αν οι μειωτήρες θορύβου είναι απαραίτητοι και αφαιρέστε τους 
όπου είναι δυνατόν. Οι μειωτήρες προκαλούν αντίσταση στη ροή του αέρα 
που οδηγεί στην αύξηση κατανάλωσης ενέργειας. Συμβουλευτείτε μηχανικό 
ακουστικής όπου είναι απαραίτητο
  Ελέγξτε για διαρροές στις βαλβίδες ελέγχου της θέρμανσης και της ψύξης, 

που μπορεί να προκαλέσει την ταυτόχρονη λειτουργία των συστημάτων. 
Αυτό συχνά δεν παρατηρείται και καταναλώνει πολύ ενέργεια.
  Ελέγχετε τακτικά και διορθώστε όλες τις διαρροές αέρα από φθαρμένων 

συνδέσεων, χαμηλής ποιότητας αεραγωγούς και από πόρτες.
  Βεβαιώστε ότι ο κύκλος οικονομίας έχει ρυθμιστεί σωστά και δουλεύει ικα-

νοποιητικά. Συνήθεις αιτίες για τυχόν αναποτελεσματικότητα είναι η λάθος 
παραμετροποίηση των αλγορίθμων ελέγχου, κακή λειτουργία των damper/
ελέγχου τους ή/και κακή λειτουργία των αισθητηρίων θερμοκρασίας/υγρασί-
ας. Η εσφαλμένη χρήση του κύκλου οικονομίας είναι μία από τις πιο συνηθι-
σμένες αιτίες ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια.
  Αποφύγετε την εγκατάσταση κινητήρων με χαμηλή αποδοτικότητα. Το ενερ-

γειακό κόστος στη διάρκεια ζωής ενός ηλεκτροκινητήρα είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το αρχικό κόστος.
  Βεβαιωθείτε ότι τα damper στους κλάδους είναι εγκατεστημένα και λειτουρ-

γούν για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης ενέργειας σε κλιματισμό της θερ-
μικής ζώνης μετά τις ώρες λειτουργίας ή των κενών χώρων.
  Ελέγξτε την τάση του ιμάντα και αποκαταστήστε τυχόν κακή ευθυγράμμι-

ση μεταξύ των ιμάντων και των τροχαλιών, ελαχιστοποιώντας έτσι απώλει-
ες λόγω τριβής. Για μεγάλους κινητήρες, τυπικά μεγαλύτεροι από 20kW και 
όπου έχει εγκατασταθεί έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας (VSD), ελέγξτε την 
δυνατότητα εγκατάστασης θετικών ιμάντων και οδοντωτών τροχαλιών αντί 
για τύπου V ιμάντες για να μειώσετε τις απώλειες τριβής.
  Διερευνήστε αν οι κλιματιστικές μονάδες εκτελούν ενεργή αφύγρανση ή 

ύγρανση για τον ακριβή έλεγχο της υγρασίας του χώρου κάτι που τυπικά δεν 
χρειάζεται σε χώρους γραφείων. Κλείστε ή διευρύνετε το εύρος λειτουργίας 
τους για να μειώσετε την αφύγρανση και την ύγρανση.
  Τα κτίρια που έχουν ψυχρές δοκούς (chilled beams) χρειάζονται ενεργή αφύ-

γρανση του εξωτερικού αέρα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ελέγξτε αν 
τα όρια λειτουργίας είναι υπερβολικά συντηρητικά και ελέγξτε τους αισθητή-
ρες του σημείου δρόσου ότι είναι σωστά ρυθμισμένοι και βαθμονομημένοι.
  Σε κλιματιστικές μονάδες σταθερού όγκου ελέγξτε αν ο ανεμιστήρας είναι 

υπερδιαστασιολογημένος και αν υπάρχει υπερβολικός στραγγαλισμός της 
ροής από τα damper.
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  Ελέγξτε την ακρίβεια και τη θέση των αισθητηρίων θερμοκρασίας. Συνήθεις 
αιτίες κατανάλωσης ενέργειας είναι η κακή ρύθμιση των αισθητηρίων, η δι-
αρροή αέρα πάνω στο αισθητήριο λόγω κακής στεγανοποίησης και επίσης 
να επηρεάζονται άμεσα οι αισθητήρες από πηγές θερμότητας όπως η ηλιακή 
ακτινοβολία ή/και ο εξοπλισμός (π.χ. υπολογιστής). Αυτό μπορεί να οδηγήσει 
την κλιματιστική μονάδα να παρέχει υπερβολική ψύξη, θέρμανση ή ροή αέρα 
με αποτέλεσμα τη σπατάλη ενέργειας.

  Ελέγξτε τα fan coils χρησιμοποιώντας αισθητήρια θερμοκρασίας του δωματί-
ου αντί για αισθητήρια επιστροφής αέρα.

  Βεβαιωθείτε ότι οι αλλαγές που έγιναν μετά τη χρήση του χώρου δεν επηρε-
άζουν την κυκλοφορία του αέρα στις ζώνες. Τα περάσματα χώρου που εμπο-
δίζουν την κυκλοφορία του αέρα, μεγάλα μήκη εύκαμπτων αγωγών, συμπι-
εσμένοι εύκαμπτοι αγωγοί και αποσυνδεδεμένοι διαχυτές είναι κοινές αιτίες 
για αστοχία ρύθμισης της θερμοκρασίας της θερμικής ζώνης που οδηγεί την 
κλιματιστική μονάδα να λειτουργεί αναποτελεσματικά.

  Σε συστήματα VAV, εφαρμόστε και παρακολουθήστε τa ακόλουθα, χρησιμο-
ποιώντας τις τρέχουσες λειτουργίες του BMS όπου είναι δυνατόν:

 n Αν το ρυθμισμένο σημείο ελέγχου πίεσης για τον ανεμιστήρα προσαγω-
γής της κλιματιστικής μονάδας είναι ρυθμισμένο πολύ ψηλά ή ο αισθη-
τήρας είναι ελλαττωματικός και ο ανεμιστήρας λειτουργεί με σταθερή 
ταχύτητα χωρίς να ρυθμίζεται, σπαταλώντας ενέργεια.

 n Η σωστή θέση του αισθητήρα πίεσης είναι επίσης σημαντική

 n Οι μηχανισμοί πτερυγίων προσαγωγής μεταβλητού βήματος λειτουργούν 
σωστά

 n Αν η θερμοκρασία προσαγωγής αέρα είναι πολύ υψηλή τότε μπορεί να 
έχουμε υψηλή κατανάλωση στους ανεμιστήρες. Αν η θερμοκρασία εισα-
γωγής αέρα είναι πολύ χαμηλά θα έχουμε σπατάλη ενέργειας σε αναθέρ-
μανση

 n Η λειτουργία των κουτιών VAV. Συχνά υπάρχει ένα τουλάχιστον ελλαττω-
ματικό κουτί VAV σε κάθε όροφο ή σε κάθε θερμική ζώνη. Εκτός του αι-
σθήματος δυσφορίας των χρηστών και τη σπατάλη ενέργειας σε αυτή τη 
ζώνη, εάν ο αλγόριθμος λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας έχει ρυθ-
μιστεί να λειτουργεί βάσει το χειρότερο τερματικό, τότε αυτό θα οδηγήσει 
σε υπερβολική σπατάλη ενέργειας λόγω υπερβολικής ψύξης και αχρεία-
στης αναθέρμανσης στα υπόλοιπα κουτιά VAV. Η τακτική παρακολούθη-
ση των κουτιών VAV επιτρέπει την άμεση επιδιόρθωση και η δημιουργία 
έξυπνων στρατηγικών ελέγχου μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της 
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ενεργειακής κατανάλωσης. Επιπλέον, ο αλγόριθμος που οδηγεί την κλι-
ματιστική μονάδα να βασίζεται σε ένα υψηλό ποσοστό κουτιών VAV ώστε 
να αποφεύγεται ένα ελλαττωματικό κουτί να ρυθμίζει τη λειτουργεία της 
κλιματιστικής μονάδας.

  Εάν η παρακολούθηση υποδεικνύει ζητήματα που οφείλονται σε έλλειψη 
εξισορρόπησης του αέρα, τότε είναι σκόπιμο να γίνει επαναεξισορρόπηση 
των συστημάτων τουλάχιστον σε επίπεδο ορόφου. Συχνά οι διαχειριστές δεν 
δίνουν προτεραιότητα σε αυτό το σημαντικό ζήτημα λόγω έλλειψης κατανό-
ησης των προβλημάτων, την έλλειψη πόρων και την εκτίμηση των πιθανών 
οφελών. Αν ο ανάδοχος συντήρησης μπορεί να επικεντρωθεί αποτελεσμα-
τικά στις ατέλειες του συστήματος παρακολουθώντας το BMS και συντάξει 
μια αποτελεσματική επιχειρηματική υπόθεση, τότε το έργο είναι πιθανό να 
εγκριθεί, με αποτέλεσμα την αυξημένη θερμική άνεση των χρηστών και την 
αυξημένη αποδοτικότητα του συστήματος.
  Ελέγξτε τις ελάχιστες και μέγιστες ρυθμίσεις ροής αέρα στους ακροδέκτες 

του VAV. Αυτά καθορίζονται από το σχεδιαστή, συμφωνία με παραδοχές που 
έχουν γίνει στη φάση σχεδιασμού του κτιρίου. Ωστόσο, έως ότου γίνει η τε-
λική χρήση και το κτίριο αποκτήσει τα τελειωτικά του θερμικά χαρακτηριστι-
κά, δεν υπάρχει τρόπος να επιβεβαιωθεί αν αυτές οι τιμές είναι οι βέλτιστες. 
Αν η ρύθμιση της ελάχιστης ροής αέρα σε ένα τερματικό είναι πολύ υψηλή 
θα μπορούσε να υπάρχει άσκοπη αναθέρμανση στο τερματικό και κάποιες 
περιόδους το χρόνο αυτό θα μπορούσε να ενεργοποιήσει όλο το σύστημα 
θέρμανσης που θα οδηγούσε σε πολύ αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Αν 
η μέγιστη ροή αέρα είναι πολύ μικρή, μπορεί να οδηγήσει την κλιματιστική 
μονάδα να μειώσει τη θερμοκρασία προσαγωγής ώστε να καλύψει το ψυκτι-
κό φορτίο αυτής της ζώνης με αποτέλεσμα την σπατάλη αναθέρμανσης σε 
άλλα τερματικά.
  Πολλά κτίρια δεν έχουν τις σχεδιασμένες ροές αέρα και νερού σε λειτουργία. 

Συνήθη αίτια για αυτό είναι ότι δεν έχει γίνει έλεγχος λειτουργίας του συ-
στήματος κλιματισμού και δεν έχει γίνει εξισορρόπηση αέρος είτε καθόλου 
είτε με την πάροδο των χρόνων. Κάποιες φορές η ανακαίνιση των γραφείων 
επηρεάζει τα θερμικά και τα ψυκτικά φορτία που έχει αντίκτυπο με τη σειρά 
του στην απαιτούμενη ροή του αέρα. Η σπουδαιότητα του σωστού ελέγχου 
λειτουργίας, η τελική ρύθμιση και ο έλεγχος λειτουργίας μετά τη χρήση είναι 
ευρέως αποδεκτά.
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4.2.2.4 Συντήρηση αντλιών

Τα θέματα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την αποδοτική συντήρηση και λει-
τουργία των αντλιών

  Θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος για διαρροές
  Επιβεβαιώστε ότι όλες οι αντλίες απενεργοποιούνται αυτόματα όταν τα κυ-

κλώματα που εξυπηρετούν δεν είναι σε χρήση
  Ελέγξτε τακτικά τα φίλτρα για εμπόδια και καθαρίστε όπου είναι αναγκαίο. Η 

εγκατάσταση μανομέτρων στα φίλτρα μπορεί να υποδείξει τέτοια φαινόμενα
  Βεβαιώστε ότι δεν υπάρχει αχρείαστος στραγγαλισμός στις βαλβίδες εξι-

σορρόπησης ή στις βαλβίδες απομόνωσης στο κύκλωμα με τη μεγαλύτερη 
πτώση πίεσης. Για συστήματα αντλιών σταθερού όγκου μπορεί να υπάρξει 
εξοικονόμηση ενέργειας ανοίγοντας τις βαλβίδες και αντικαθιστώντας τον 
παροχέα με έναν μικρότερό ή με την εγκατάσταση ελέγχου ταχύτητας. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η αντλία και όσο περισσότερες είναι οι ώρες λειτουργίας της 
τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη από αυτό το μέτρο.
  Αν το κύκλωμα του ψυχρού ή ζεστού νερού εξυπηρετούνται από τρίοδες 

βάλβίδες (π.χ. κυκλώματα που δουλεύουν με σταθερό όγκο), εξετάστε τη 
δυνατότητα να κλείσει το παρακαμπτήριο κύκλωμα σε κάθε βαλβίδα και να 
λειτουργούν πρακτικά σαν δίοδες, μετατρέποντας έτσι το κύκλωμα σε μετα-
βλητού όγκου. Μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας εάν η ταχύτητα 
της αντλίας ρυθμίζεται από VSD ώστε να διατηρεί τη στατική πίεση. Η σχέση 
κόστους αποδοτικότητας αυτού του συστήματος θα εξαρτηθεί από το μέγε-
θος του συστήματος, τις ώρες λειτουργίας του και τις ανοχές του ψύκτη ή του 
λέβητα για μεταβλητή ροή νερού.
  Σημείωση: Θα πρέπει να εξεταστεί η ελάχιστη ροή νερού που πρέπει να δια-

τηρηθεί στον ψύκτη ή στο λέβητα που εξυπηρετεί η αντλία. Ζητήστε τη συμ-
βουλή του κατασκευαστή σε αυτό το θέμα
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4.2.2.5 Συντήρηση ανεμιστήρων

Τα θέματα που ακολουθούν είναι σημαντικά για την αποδοτική συντήρηση και λει-
τουργία των ανεμιστήρων

  Επιβεβαιώστε ότι όλοι οι ανεμιστήρες απενεργοποιούνται όταν τα συστήματα 
που εξυπηρετούν δεν είναι σε χρήση
  Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες και οι τροχαλίες είναι σωστά τεντωμένοι και ευ-

θυγραμμισμένοι με ακρίβεια. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε αύξηση των 
τριβών και κατανάλωση ενέργειας
  Ελαχιστοποιήστε τον περιττό στραγγαλισμό του αέρα του συστήματος με 

dampers. Για συστήματα σταθερού όγκου είτε αντικαθιστώντας τους ιμάντες 
και τις τροχαλίες για μείωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα ή εγκαθιστώντας 
έλεγχο μεταβλητών στροφών θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας. Όσο με-
γαλύτερος είναι ο ανεμιστήρας και όσο περισσότερες ώρες λειτουργεί τόσο 
μεγαλύτερη θα ήταν η εξοικονόμηση του παραπάνω μέτρου.
  Αφαιρέστε αχρείαστους περιορισμούς όπως μεγάλα μήκη ή εύκαμπτους 

αγωγούς στο πρωτεύων κύκλωμα.
  Αφαιρέστε τους μειωτήρες θορύβου όπου αυτοί δεν χρειάζονται
  Ελαχιστοποιήστε τον στραγγαλισμό του αέρα με dampers
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Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης κεφαλαίου 4

1.  Ποιο από τα παρακάτω είναι απαραίτητο στα συστήματα αυτοματισμού;

Α)  Αισθητήριο να δίνει πληροφορίες ü

Β)  Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Γ)  Σύνδεση στο διαδίκτυο

2. Τι είδους εισόδους και εξόδους χρησιμοποιούν τα συστήματα BAS;

Α) Αναλογικές

Β) Ψηφιακές

Γ) Αναλογικές και ψηφιακές ü

3. Τα συστήματα BAS δίνουν τη δυνατότητα μέσω των αυτοματισμών που χρη-
σιμοποιούν να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας

Α) Σωστό ü

Β) Λάθος

4. Τα συστήματα BAS ελέγχουν μόνο τα συστήματα κλιματισμού και δεν μπο-
ρούν να συμπεριλάβουν άλλες διαδικασίες;

Α) Σωστό

Β) Λάθος ü

5. Το σχέδιο λειτουργίας ενός συστήματος ελέγχου κλιματιστικού συστήματος 
θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α) Διάγραμμα του συστήματος ü

Β) Λίστα όλων των σημείων εισόδου / εξόδου ü

Γ) Ακολουθία λειτουργίας ελέγχου περιγραφής του τρόπου λειτουργίας του 
κλιματιστικού συστήματος ü
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6. Ποια διαδικασία ακολουθείται για την επαλήθευση της ποιότητας αρχικής 
εγκατάστασης εξοπλισμού;

Α) Commissioning ü

Β) Re commission

Γ) Retro commissioning

7.  Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που απαιτείται βελτίωση του 
τρόπου λειτουργίας των αυτοματισμών ενός κτιρίου;

Α) Commissioning 

Β) Re commission ü

Γ) Retro commissioning

8.  Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που απαιτείται μεγάλης έκτα-
σης τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας ενός κτιρίου;

Α) Commissioning 

Β) Re commission 

Γ) Retro commissioning ü

9.  Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που έχει γίνει μετατροπή ενός 
συστήματος σταθερού όγκου κρύου και ζεστού νερού σε σύστημα μεταβλη-
τής ροής:

Α) Commissioning 

Β) Re commission 

Γ) Retro commissioning ü

10.  Το commissioning σε νέα κτίρια τι περιθώριο βελτίωσης της ενεργειακής κα-
τανάλωσης προσφέρει:

Α) 10%

Β) 20%

Γ) 30%
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11. Τι ποσοστό της κατανάλωσης ενός κτιρίου μπορεί προέρχεται από το σύστη-
μα κλιματισμού:

Α) Μικρότερο από 5%

Β) 15%

Γ) Έως 80% ü

12. Πόσο μειώνει την απόδοση ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή ένα στρώμα επι-
καθίσεων 0,6mm;

Α) 10%

Β) 20% ü

Γ) 30%

13. Η αντικατάστασή των θερμοστατικών βαλβίδων με ηλεκτρονικές επιφέρει 
βελτίωση της αποδοτικότητας της τάξεως του 15%-25%

Α) Σωστό ü

Β) Λάθος

14. Η άνοδος της θερμοκρασίας νερού στον συμπυκνωτή επιφέρει αύξηση της 
απόδοσης λειτουργίας του ψύκτη.

Α) Σωστό

Β) Λάθος ü

15. Όσο η ζήτηση για απόρριψη θερμότητας αυξάνεται από τους ψύκτες, αρχικά 
κάθε ανεμιστήρας θα πρέπει να λειτουργεί στις λιγότερες δυνατές στροφές

Α) Σωστό ü

Β) Λάθος



145

EΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4

16. Ποια είναι πιθανή αιτία υπερχείλισης του νερού στην λεκάνη του πύργου ψύξης:

Α) Ελλαττωματικός έλεγχος της στάθμης νερού ü

Β) Υψηλή πίεση κατάθλιψης

Γ) Η γραμμή επιστροφής στο υψηλό επίπεδο να αποστραγγίζεται στη δεξα-
μενή, όταν ο πύργος σταματά να λειτουργείü

17. Για ποιον λόγο δεν πρέπει να επιτρέπεται η υψηλή συγκέντρωση επικαθίσεων 
στον πύργο ψύξης;

Α) Μείωση της απόδοσης του ψύκτη ü

Β) Ανάπτυξη μικροβιακού κινδύνου ü

Γ) Μείωση της παροχής

18. Η κλιματιστική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί:

Α) Βάση του χειρότερου τερματικού κουτιού VAV

Β) Βάση του καλύτερου τερματικού κουτιού VAV

Γ) Βάση ενός υψηλού ποσοστού τερματικών VAV

19. Βρώμικοι εναλλάκτες σε κλιματιστική μονάδα έχουν ως αποτέλεσμα:

Α) Αύξηση της θερμοαγωγιμότητας του εναλλάκτη

Β) Αύξηση της κυκλοφορίας αέρα

Γ) Αύξηση κατανάλωσης των ανεμιστήρων ü

20. Σε κλιματιστικές μονάδες οι μειωτήρες θορύβου:

Α) Βελτιώνουν τη ροή του αέρα

Β) Βελτιώνουν την κατανάλωση ενέργειας

Γ) Παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα ü
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21. Όργανα μέτρησης της διαφορικής πίεσης εγκατεστημένα στην περιοχή των 
φίλτρων επιτρέπουν να γίνει αξιολόγηση της καθαρότητάς τους.

Α) Σωστό ü

Β) Λάθος

22. Τα κτίρια που έχουν ψυχρές δοκού (chilled beams) χρειάζονται ενεργή αφύ-
γρανση.

Α) Σωστό ü

Β) Λάθος 

23. Τι από τα παρακάτω πρέπει να πραγματοποιείται κατά την συντήρηση αντλιών:

Α) Έλεγχος για διαρροές ü

Β) Έλεγχος φίλτρων ü

Γ) Αλλαγή τρίοδης βαλβίδας

24. Τι από τα παρακάτω πραγματοποιείται στην συντήρηση ανεμιστήρων;

Α) Έλεγχος φοράς περιστροφής ü

Β) Αντικατάσταση ιμάντα

Γ) Έλεγχος ότι οι ιμάντες είναι σωστά τεντωμένοι ü

25. Πως μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας;

Α) Αντικατάσταση τροχαλίας ανεμιστήρα

Β) Εγκατάσταση ελέγχου μεταβλητών στροφών ü

Γ) Εγκατάσταση μεγαλύτερου ανεμιστήρα
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Σύνοψη- Ανακεφαλαίωση κεφαλαίου 4

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες του αυτοματισμού και του BAS (building 
Automation System) περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας τους αλλά και τον τρόπο 
που πρέπει να ακολουθηθεί στον σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος. Στη συνέχεια 
αναλύεται η λειτουργική παραλαβή και παρακολούθηση συστημάτων κλιματισμού και 
η σημασία τους για την βέλτιστη λειτουργία ενός συστήματος. Τέλος αναπτύσσονται 
οι εργασίες συντήρησης για τα διάφορα τμήματα μίας κλιματιστικής η ψυκτικής εγκα-
τάστασης. 
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Επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης 
& πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων
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Δημήτριος Δαλαβούρας

www.imegsevee.gr

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 

της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας είναι μελετητικός φορέας 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 

χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά 

τη ΓΣΕΒΕΕ, η οποία ως τριτοβάθμια 

πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών 

και αυτοαπασχολουμένων 

επαγγελματιών, και ένας από τους 

βασικούς θεσμικούς κοινωνικούς 

εταίρους που συνυπογράφουν την 

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, αποτελεί το ανώτατο και 

μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο 

των Επαγγελματιών,  Βιοτεχνών και 

Εμπόρων όλης της χώρας. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αξιολογεί πολιτικές, 

τεκμηριώνει θέσεις και προωθεί 

προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ, σχεδιάζει 

και υλοποιεί μελέτες και έρευνες, 

αναπτύσσει μεθόδους και εργαλεία 

υποστήριξης επιχειρήσεων και τέλος 

υλοποιεί έργα ενίσχυσης των μικρών 

επιχειρήσεων και του ανθρώπινου 

δυναμικού τους ως δικαιούχος 

φορέας στο πλαίσιο δράσεων 

συγχρηματοδοτούμενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 

εθνικούς πόρους.

Δημήτριος Δαλαβούρας

Ο κος Δημήτριος Δαλαβούρας 
σπούδασε Μηχανολόγος μηχανικός 
στο ΕΜΠ ακολουθώντας την 
ενεργειακή κατεύθυνση. Διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο MBA ενώ είναι 
υποψήφιος διδάκτορας στο ΕΜΠ με 
θέμα διατριβής τα συστήματα ψύξης 
με CO2.

Διαθέτει εμπειρία στην 
επαγγελματική και βιομηχανική 
ψύξη με υψηλή ειδίκευση στον 
σχεδιασμό και την κατασκευή 
συστημάτων HVAC-R με συμμετοχή 
σε μεγάλο εύρος εφαρμογών 
ψύξης και κλιματισμού, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην υψηλή ενεργειακή 
αποδοτικότητα και αξιοπιστία.

Έχει ορισθεί από το ΤΕΕ ως 
εμπειρογνώμονας για τις εξετάσεις 
απόκτησης πιστοποίησης βάσει του 
ευρωπαϊκού κανονισμού F-gas. 
Ομιλητής σε πολλές τεχνικές 
ημερίδες σε θέματα σχετικά με την 
εμπορική και βιομηχανική ψύξη 
με δημοσιεύσεις σε περιοδικά του 
κλάδου.

Επιπλέον συμμετέχει σε διεθνείς 
οργανισμούς που ασχολούνται με 
θέματα ψύξης και κλιματισμού.
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