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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 
Όταν ο παραπάνω κυκλοφορητής εργάζεται για όλη 
την εγκατάσταση, δίνει παροχή 4m3/h  και 
μανομετρικό 2,25 m. Αν κάποια σώματα κλείσουν και 
η παροχή μειωθεί στα 1,5 m3/h  το μανομετρικό θα 
ανέβει στα 4,7m και τα λειτουργούντα σώματα θα 
υπερτροφοδοτηθούν με πιθανότητα να δημιουργηθούν 
θόρυβοι ροής λόγο της μεγάλης ταχύτητας του νερού. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ 

 
Οι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές  
μέσω ενός συστήματος inverter 
μεταβάλλουν τις στροφές τους 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

εγκατάστασης. 
 

Κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών. 
Γνωρίζουμε ήδη 

ότι, για να 

επιλέξουμε τον 

κατάλληλο 

κυκλοφορητή για 

μια εγκατάσταση, 

αρκεί να 

γνωρίζουμε το 

μανομετρικό της 

εγκατάστασης και 

την απαιτούμενη 

παροχή. Τι γίνεται 

όμως όταν η 

απαιτούμενη 

παροχή δεν είναι σταθερή; Και αυτό 

συμβαίνει: 

1. Σε εγκαταστάσεις όπου τα 

θερμαντικά σώματα φέρουν 

θερμοστατικές κεφαλές. Όταν ο 

χώρος πλησιάζει την επιθυμητή 

θερμοκρασία, η θερμοστατική 

κεφαλή αρχίζει να κλείνει το 

διακόπτη του σώματος 

μειώνοντας την παροχή του 

νερού μέχρι πλήρους διακοπής, 

όταν ο χώρος ζεσταθεί 

ικανοποιητικά. 

2. Σε πολυζωνικά συστήματα με 

αυτονομία. Κάποιες 

ηλεκτροβάνες, ελεγχόμενες 

συνήθως από θερμοστάτες 

χώρου κλείνουν, και σταματά η 

τροφοδότηση με νερό κάποιων 

σωμάτων. 

Και στις δύο περιπτώσεις η 
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Ανάλογα με την ταχύτητα που θα επιλέξουμε 
ο κυκλοφορητής θα εργαστεί σε διαφορετική 
καμπύλη. Στο διάγραμμα αυτό φαίνονται οι 
καμπύλες ενός κυκλοφορητή τεσσάρων 
ταχυτήτων. 

 

 

απαιτούμενη παροχή μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης  των χώρων. 

Αυτό έχει σαν συνέπεια να μεταβάλλεται το σημείο λειτουργίας του κυκλοφορητή. 

Παρατηρούμε στο παράδειγμα ότι ο κυκλοφορητής, ενώ έχει επιλεγεί για να εργάζεται 

στο σημείο  Α  με παροχή 4m3/h  και μανομετρικό 2,25 m H2O. Όταν κλείσουν κάποια 

σώματα θα εργαστεί σε κάποιο άλλο σημείο  Β με παροχή 1,5 m3/h  και μανομετρικό 

4,7 m H2O, με 

μεγαλύτερο μανομετρικό 

και με αποτέλεσμα την 

άσκοπη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας και 

την εμφάνιση θορύβων.  

Η λύση του προβλήματος 

θα ήταν η μείωση των 

στροφών του κινητήρα, 

ώστε η αντλία να εργαστεί 

σε μια χαμηλότερη 

χαρακτηριστική καμπύλη.  

   Αυτό μπορεί να γίνει 

από το διακόπτη ταχυτήτων, με τον οποίο πολλοί κυκλοφορητές είναι εξοπλισμένοι. 

Στο διακόπτη αυτόν,  καταφεύγουμε για μείωση των στροφών, αν πρόκειται η 

εγκατάσταση να δουλέψει με μειωμένη παροχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 

διακόπτης τριών ή τεσσάρων ταχυτήτων εξυπηρετεί περισσότερο τους 

κατασκευαστές γιατί λιγοστεύει τα  μοντέλα που παράγουν. 

   Σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παροχή μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς, ιδανική 

λύση του προβλήματος θα ήταν ο κυκλοφορητής να έχει τη  δυνατότητα να 

μεταβάλλει τις στροφές του κατά τρόπο ώστε η πίεση στην κατάθλιψη να παραμένει 

σταθερή.  

   Αυτό έγινε εφικτό με την εξάπλωση των ηλεκτρονικών συστημάτων INVERTER, τα 

οποία μας επιτρέπουν συνεχή ρύθμιση των στροφών, με το να ρυθμίζουν τη 

συχνότητα του ρεύματος. 

Ισχύει :  
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    όπου : 

n : οι στροφές του κινητήρα,    

V : η παροχή  και   

H : το μανομετρικό   
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Στους ηλεκτρονικούς κυκλοφορητές, αντί  
για καμπύλη, έχουμε πεδίο λειτουργίας. 

Παρατηρούμε ότι το μανομετρικό 

ύψος αλλάζει με το τετράγωνο των 

στροφών. 

Μπορούμε έτσι να ρυθμίσουμε το 

ύψος του μανομετρικού, 

ρυθμίζοντας κατάλληλα τις 

στροφές του κινητήρα. 

Στους ηλεκτρονικούς, όπως 

συνηθίζεται να λέγονται, 

κυκλοφορητές έχουμε τη 

δυνατότητα δύο ρυθμίσεων: 

1. Να ρυθμίσουμε το 

μανομετρικό ύψος Η, που 

απαιτείται. 

2. Να ρυθμίσουμε τη διαφορά πίεσης ΔΡ, μεταξύ της κατάθλιψης και της 

αναρρόφησης. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι στροφές θα ρυθμίζονται αυτόματα, ώστε να παραμένει 

σταθερός ο παράγοντας που έχουμε επιλέξει, Η ή ΔΡ. 

Στην περίπτωση τοποθέτησης στην επιστροφή του λέβητα καλό είναι να επιλέγουμε 

την λειτουργία Δρ – Τ για να επιτυχαίνομε ακόμη καλύτερη απόδοση, γιατί ο 

κυκλοφορητής ρυθμίζει αυτόματα τις στροφές του ανάλογα με την θερμοκρασία του 

νερού που επιστρέφει στον λέβητα. 

Οι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές έρχονται προρυθμισμένοι στο μέσον της περιοχής 

λειτουργίας τους. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε τη ρύθμιση τους περιστρέφοντας 

ένα κουμπί και παρατηρώντας το μέτρο της αλλαγής σε μια οθόνη υγρών 

κρυστάλλων. Όταν στην οθόνη δούμε το νούμερο που επιθυμούμε, πιέζουμε ένα 

μπουτόν και από δω και στο εξής ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί με τη νέα ρύθμιση.  

 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 


