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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό στις μέρες μας, ότι η ορθή κατανάλωση ενέργειας είναι
πρωταρχικής σημασίας. Τα αέρια του θερμοκηπίου, υπεύθυνα για την μόλυνση και υπερθέρμανση του
πλανήτη, η αλλοίωση τη σύστασης της ατμόσφαιρας και των υδάτων, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η
διατάραξη των οικοσυστημάτων και τελικά η κλιματική αλλαγή του πλανήτη είναι τα θέματα που μας
απασχολούν και καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον
για τον πλανήτη. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για την
εύρεση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια
ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας.
Στο πλαίσιο της ανάγκης για εξοικονόμηση ενέργειας εντάσσεται και ο κτηριακός τομέας ο οποίος
είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεδομένου ότι το 80% των κατοίκων της Ευρώπης κατοικούν πλέον σε πόλεις, η
ανάγκη για κάλυψη των απαιτήσεων σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης αυξάνει συνεχώς.
Εκτιμάται ότι τα καύσιμα για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας για τα κτήρια ευθύνονται για το
50% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του CO2. Όσον αφορά την κατανάλωση
ανά χρήση, η θέρμανση των χώρων κατέχει την πρώτη θέση στις ενεργειακές απαιτήσεις, αφού απορροφάει
το 72% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, παρόλο που η Ελλάδα έχει μεσογειακό κλίμα,
άρα και λιγότερες απαιτήσεις σε θέρμανση το χειμώνα. Δυστυχώς, τα ποσοστά αυτά έχουν αυξητική τάση
λόγω της αύξησης της χρήσης μικροσυσκευών και κλιματιστικών.
Συνεπώς, η κατασκευή περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και η χρήση, μεθόδων
και τεχνικών για τη αξιοποίηση φυσικών πηγών ενέργειας στα κτήρια, είναι επιτακτική ανάγκη, μπροστά
στην περιβαλλοντική κρίση που ολοένα εντείνεται. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί, η εφαρμογή
μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στα ελληνικά κτήρια, θα επέφερε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
για θέρμανση κατά 50%. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η εφαρμογή ηλιακών παθητικών συστημάτων και η
επιλογή των σωστών υλικών σε ένα κτήριο, είναι οι λύσεις για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών
κτηρίων.
Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας συνεργάστηκαν οι μαθητές του τμήματος Γ1 του
Γυμνασίου Λουτρού:
1. Δήμου Μαρίνα
2. Διαμάντη Ιωάννα
3. Ζούλα Μαρίνα
4. Ζούλας Γεράσιμος
5. Θεοδοσίου Νεκτάριος
6. Κακουλίδης Γιάννης
7. Καραγιώργου Χρύσα
8. Καρατάσιος Στέφανος
9. Κατσαντάς Παναγιώτης
10. Κουκοβίνη Τατιάνα
11. Κουτσομύτης Βασίλης
12. Μαλιγιάννη Δέσποινα
13. Μπότσαρη Βασιλική
14. Νεφρού Κωνσταντίνα
15. Νίκα Ελένη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
1. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική ή βιοκλιματικός σχεδιασμός
Στην εποχή μας υπάρχει ένα διάχυτο κλίμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ενοχοποίησης της
ενέργειας, ενώ αναφύονται διαρκώς ζητήματα διαθεσιμότητας σε ενέργεια και νερό και, όσο ανεβαίνουν οι
τιμές των καυσίμων, τόσο θα αυξάνεται η σημασία και η κρισιμότητα της διερεύνησης μεθόδων και
τεχνολογιών, που θα συγκλίνουν προς την ιδέα της αειφορίας.
Ο κτιριακός τομέας καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα της ενεργειακής κατανάλωσης, και
αναδεικνύεται πλέον ως αδήριτη ανάγκη, η προώθηση ενός μακροπρόθεσμου τρόπου σκέψης, αναφορικά
με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την διαχείριση των πάσης φύσεως κτιρίων. Ένας τέτοιος τρόπος
προσέγγισης είναι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός:
«Βιοκλιματική αρχιτεκτονική ή Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο αρχιτεκτονικός και
πολεοδομικός σχεδιασμός κτιρίων και οικιστικών συνόλων αντίστοιχα, που επιδιώκει την προσαρμογή του
κτιρίου και του οικιστικού συνόλου στο τοπικό κλίμα και το φυσικό περιβάλλον και στοχεύει στην
αξιοποίηση θετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, ώστε να ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές τους ανάγκες
όλο το χρόνο και να επιτυγχάνει περιορισμό στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας».
Ένα Βιοκλιματικό Σχολείο πρέπει να σχεδιασθεί στη βάση των ακόλουθων αρχών της αειφόρου
χρήσης της ενέργειας:
1. Ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων ενεργειακών αναγκών
2. Κάλυψη κατά το μέγιστο δυνατόν της απαραίτητης υπολειπόμενης ενεργειακής απαίτησης από
Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
3. Η διαθεσιμότητα, ποσότητα, ποιότητα, ένταση, συχνότητα και μεταβλητότητα των ανανεώσιμων
ενεργειακών πόρων θα πρέπει στη συνέχεια να εναρμονισθούν με τις ενεργειακές ανάγκες του σχολείου.
Στην εκτίμηση των ενεργειακών απαιτήσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία, θα πρέπει να ληφθούν υπ
όψιν οι διαφορές χρήσης του κτιρίου ανάλογα με την εποχή, τις ημέρες εργασίας και την ώρα του 24ωρου.
Συναφείς με τον όρο «βιοκλιματικό σχολείο» είναι οι όροι «αειφόρο σχολείο», «ηλιακό σχολείο»,
«παθητικό ηλιακό σχολείο» και «σχολείο μηδενικής ενέργειας » (zero energy school).
Τα σχολικά κτίρια παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους άλλους τύπους κτιρίων, καθώς
είναι οι χώροι εκπαίδευσης της νέας γενεάς και προσφέρουν τη δυνατότητα της διαμόρφωσης
ενημερωμένων και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για την οργάνωση ενός αειφόρου σχολείου, γίνεται
κατανομή του όλου φάσματος των σχεδιαστικών και λειτουργικών παραμέτρων του κτιρίου σε επί μέρους
τομείς. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια τελική ανασύνθεση και συνεκτίμηση των συνιστωσών αυτών, ώστε
το σχεδιαστικό πλαίσιο, που θα προκύψει, να είναι αποδοτικό καθ όλο τον κύκλο ζωής του κτιρίου. Η
εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει, ότι η αποσπασματική χρήση στοιχείων θεωρούμενων ως
«βιοκλιματικών» στην κατασκευή κτιρίων, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Όμως όσο ολοκληρωμένος και αν είναι ο σχεδιασμός και η εν γένει φιλοσοφία στην κατεύθυνση της
αειφορίας, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της
ηλιακής ενέργειας, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, -από τις αρχές, που έχουν την ευθύνη για τη
χρηματοδότηση μέχρι και τους τελικούς χρήστες, που είναι η εκπαιδευτική κοινότητα, να πεισθούν, ότι η
συλλογική ευθύνη για το μέλλον συνδέεται με πλεονεκτήματα και κέρδη για όλες τις πλευρές.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός που έχει ως βασικά στοιχεία τα ηλιακά παθητικά συστήματα,
συμβάλλει στον περιορισμό της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και στην ανάδειξη των ανανεώσιμων
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πηγών ενέργειας (ηλιακής ενέργειας). Στοχεύει, δηλαδή, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην
προσαρμογή των κτηρίων στο περιβάλλον τους.

Οι βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού συνοψίζονται στα εξής:
• Εξασφάλιση ηλιασμού και μείωσης των θερμικών απωλειών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε
να αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια για την θέρμανση των χώρων
• Εξασφάλιση ηλιοπροστασίας το καλοκαίρι προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση των θερμικών
κερδών, άρα και μείωση της ανάγκης για ψυκτικό φορτίο.
• Αξιοποίηση του ήλιου για φυσικό φωτισμό
• Εκμετάλλευση τω δροσερών ανέμων για φυσικό αερισμό και δροσισμό
• Βελτίωση του μικροκλίματος γύρω από το κτήριο
• Βελτίωση και ρύθμιση των εσωτερικών συνθηκών ενός χώρου για επίτευξη θερμικής άνεσης των
ατόμων.
Συνεπώς, για να κατασκευαστεί και να λειτουργεί ένα κτήριο βιοκλιματικά, πρέπει να
κατανοήσουμε πλήρως τις τοπικές κλιματικές συνθήκες και να σταθμίσουμε τα κλιματικά οφέλη και τους
περιορισμούς. Το κτήριο θα πρέπει να είναι ικανό να συλλέγει και να αποθηκεύει θερμότητα όταν υπάρχει
ανάγκη για θέρμανση, να λειτουργεί ως φυσικός συλλέκτης δροσισμού και ως αποθήκη ψύξης, όταν
χρειάζεται ψυκτικά φορτία και να δρα ως φυσικός ανανεωτής αέρα, προκειμένου να προσφέρει στους
χρήστες άνετο θερμικό εσωκλίμα. Επίσης, πεδίο μελέτης της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι η χρήση
τοπικών δομικών υλικών μιας περιοχής, φιλικών προς το περιβάλλον μετά από μελέτη των
χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους.
Βασικά κριτήρια για την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού πρέπει να είναι η απλότητα
χρήσης των εφαρμογών και η αποφυγή περίπλοκων συστημάτων και τεχνικών, ώστε να είναι περιορισμένη
η συμβολή του χρήστη στη λειτουργία τους, καθώς και η χρήση ευρέως εφαρμοσμένων συστημάτων.
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2. Κλιματικές παράμετροι
Για την ορθή εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής βασική προϋπόθεση αποτελεί
η μελέτη του κλίματος της περιοχής. Και ειδικότερα η καλή γνώση των παραμέτρων του:
1.
2.
3.
4.

Της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα
Της ηλιακής ακτινοβολίας
Της διεύθυνσης και έντασης του πνέοντος ανέμου
Της βροχόπτωσης.

Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 24-ωρου λόγω των
ανταλλαγών θερμότητας ανάμεσα στη γη και στο διάστημα. Η θερμοκρασία του αέρα κατά τη διάρκεια της
ημέρας ανέρχεται λόγω της θερμότητας που δέχεται ο αέρας από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ κατά τη
διάρκεια της νύχτας μειώνεται λόγω της επανεκπομπής στο διάστημα της ενέργειας που συσσωρεύτηκε την
ημέρα.
Ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας μπορεί να επηρεασθεί από:
 Τη διαμόρφωση του γεωγραφικού ανάγλυφου
 Τη φύση των περιμετρικών επιφανειών (π.χ. ποσοστό απορρόφησης ή ανάκλασης της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, ανάλογα με τη σύνθεση του εδάφους, το χρώμα του, την
υγρασία του)
 Τη βλάστηση της περιοχής
Από την προσπίπτουσα στη γη ηλιακή ακτινοβολία ένα ποσοστό ανακλάται στην ατμόσφαιρα και
επιστρέφει στο διάστημα και ένα άλλο φθάνει στο έδαφος, απορροφάται από αυτό και από τους
οργανισμούς και τα αντικείμενα που υπάρχουν επάνω του και μετατρέπεται σε θερμότητα. Αυτό το
ποσοστό ηλιακής ενέργειας είναι τεράστιο. Ένα πολύ μικρό μέρος από αυτή την ενέργεια επιδιώκει να
αξιοποιήσει η βιοκλιματική αρχιτεκτονική και αυτό είναι αρκετό για να πετύχει το στόχο της.
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Η σχετική υγρασία του αέρα είναι παράγοντας που επηρεάζει τις ανταλλαγές θερμότητας με το
ανθρώπινο σώμα. Υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας δυσχεραίνουν τις ανταλλαγές θερμότητας, ενώ χαμηλές
τις διευκολύνουν. Επηρεάζεται έτσι η αίσθηση της θερμικής άνεσης σ’ ένα χώρο, δηλαδή οι συνθήκες
θερμικής ισορροπίας μεταξύ της παραγόμενης εσωτερικής θερμότητας του ανθρώπινου σώματος και των
θερμικών απωλειών από αυτό, που διαμορφώνονται από τις μικροκλιματικές συνθήκες του χώρου. Η έντονη
παρουσία βροχής σ’ ένα τόπο εμπλουτίζει τον αέρα της ατμόσφαιρας με υδρατμούς και αυτός εύκολα
φθάνει σε κατάσταση κορεσμού, ενώ μειωμένη βροχόπτωση διαμορφώνει συνθήκες ξηρού κλίματος.
Εξίσου σημαντικά επιδρά στη διαμόρφωση της θερμικής άνεσης και ο αέρας. Οι απώλειες
θερμότητας από το ανθρώπινο σώμα επηρεάζονται από την κίνηση του αέρα. Η ταχύτητά του λόγω φυσικής
μεταφοράς ανέρχεται σε 0,1 m/s. Χαμηλότερες τιμές δίνουν την αίσθηση στασιμότητας και η
αποβαλλόμενη θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα απομακρύνεται δυσκολότερα, ενώ τιμές υψηλότερες των
0,2 m/s δίνουν την αίσθηση ψυχρού ρεύματος, που ενδεχομένως να είναι ανεπιθύμητο το χειμώνα,
ευχάριστο όμως τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

3. Παράγοντες επηρεασμού
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου αξιοποιεί τις ενεργητικές
πλευρές αυτών των κλιματικών παραγόντων και αποξενώνει τις δυσμενείς. Προσπαθεί επομένως να εντάξει
το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον και να διαμορφώσει ελκυστικό και ευχάριστο περιβάλλον για τους
χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη:







το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής
τη θέση του οικοπέδου
τη χωροθέτηση του κτιρίου στο διαθέσιμο οικόπεδο
τον προσανατολισμό του
την επίδραση του περιβάλλοντος χώρου
τους παράγοντες διαμόρφωσης του μικροκλίματος της περιοχής.

Οι παράμετροι αυτές διαμορφώνουν τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως:


Τον όγκο και το σχήμα του
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Τη μορφή των όψεών του ή την ένταξη κατάλληλων συστημάτων αξιοποίησης των τοπικών
κλιματικών χαρακτηριστικών(π.χ. μέγεθος ανοιγμάτων κτλ.),
Τη λειτουργική διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων

Το γεωγραφικό ανάγλυφο
Η διαμόρφωση του εδάφους της περιοχής δίνει την κλίμακα επίδρασης των κλιματικών παραγόντων.
Το επίπεδο έδαφος αφήνει εκτεθειμένο το κτίριο στην επίδραση του ανέμου. Το κεκλιμένο έδαφος πιθανόν
να προφυλάσσει το κτίριο από τον άνεμο, πιθανόν όμως και να το εκθέτει σ’ αυτόν, ανάλογα με την
κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου.Υψώματα ανακόπτουν την πνοή του ανέμου, ενώ κοιλάδες και
βάραθρα μπορεί να δυναμώνουν την έντασή του. Επιπλέον, η ύπαρξη ή η διαμόρφωση μικρών εμποδίων
στη διεύθυνση πνοής του ανέμου λειτουργεί ως φράγμα και ανακόπτει την πορεία του (π.χ. η κατασκευή
αναχώματος, η παρουσία συστάδας δένδρων κτλ.). Ομοίως η διαμόρφωση χώρων ανάσχεσης, η κατασκευή
τυφλών, καλά θερμομονωμένων τοίχων προσφέρουν μια ουσιαστική ασπίδα στην πνοή του ανέμου. Η
ύπαρξη κατάλληλου μεγέθους ανοιγμάτων μπορεί να αναπτύξει ένα ευχάριστο διαμπερές ρεύμα κατά τις
ζεστέ ημέρες του καλοκαιριού. Επομένως, ο άνεμος μπορεί να λειτουργεί ως δροσερή αύρα αλλά και ως
ψυχρός άνεμος.
Ο προσανατολισμός του κτιρίου
Από τον προσανατολισμό του κτιρίου στο οικόπεδο καθορίζονται τα άμεσα ηλιακά κέρδη και αυτά
εξαρτώνται από τη διεύθυνση των ακτίνων του ήλιου επάνω στις επιφάνειες του κτιρίου.
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας επάνω σε μια επιφάνεια που βλέπει κάθετα προς τον ήλιο είναι
περίπου ίδια το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έτσι, ως καθοριστικοί παράγοντες για την επίδραση του ήλιου
στις επιφάνειες του κτιρίου αναδεικνύονται ο προσανατολισμός τους και η κλίση, υπό την οποία δέχονται
την ηλιακή ακτινοβολία.
Καθώς μάλιστα η φαινόμενη τροχιά του ήλιου στον ουράνιο θόλο το χειμώνα βρίσκεται χαμηλότερα
προς τον ορίζοντα και το καλοκαίρι υψηλότερα προς αυτόν, η κάθε επιφάνεια δέχεται διαφορετικά την
επίδραση των ακτίνων του ήλιου στις διαδοχικές εποχές του χρόνου. Στο βόρειο ημισφαίριο και για την
περιοχή της εύκρατης ζώνης ως καλύτερος προσανατολισμός αποδεικνύεται ο νότιος, διότι δέχεται την
περισσότερη ακτινοβολία το χειμώνα και τη λιγότερη το καλοκαίρι.
 Σε μια κατακόρυφη νότια όψη οι ακτίνες του ήλιου το χειμώνα προσπίπτουν υπό γωνία που
πλησιάζει περισσότερο προς την κάθετη προς αυτήν, ενώ το καλοκαίρι προσπίπτουν υπό γωνία που
πλησιάζει προς την κατακόρυφο. Γι’ αυτό, το χειμώνα το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που
προσπίπτει σε μια νότια επιφάνεια απορροφάται, ενώ το καλοκαίρι ανακλάται. Η νότια όψη το χειμώνα
δέχεται το μεγαλύτερο ποσό της ηλιακής ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη όψη. Επιπλέον, η νότια όψη είναι
εκτεθειμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα από ό,τι το καλοκαίρι,
καθώς ο ήλιος το χειμώνα φαινομενικά ανατέλλει από νοτιότερη θέση και ομοίως δύει σε νοτιότερη, ενώ το
καλοκαίρι φαινομενικά ανατέλλει από βορειότερη θέση και ομοίως δύει σε βορειότερη.
 Η ανατολική και δυτική όψη δέχονται σχεδόν κάθετα στην επιφάνειά τους περίπου την ίδια
ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτή όμως είναι μεγαλύτερη το καλοκαίρι (περί τις δυο φορές μεγαλύτερη
αυτής που δέχεται η νότια όψη το καλοκαίρι) και μικρότερη το χειμώνα, επειδή το καλοκαίρι βρίσκονται
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εκτεθειμένες στον ήλιο απ’ ό,τι το χειμώνα. Επιπλέον, οι δυτικές και
νοτιοδυτικές επιφάνειες λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας που επικρατεί στην ατμόσφαιρα,
παρουσιάζουν μεγαλύτερη τελική επιβάρυνση.
 Η βόρεια όψη είναι αυτή που δέχεται τη μικρότερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας. Το
χειμώνα δεν τη βλέπει καθόλου ο ήλιος, ενώ το καλοκαίρι δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία πλαγίως (υπό
πολύ μεγάλη κλίση) μόνο νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα.
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 Τέλος, η οριζόντια επιφάνεια του δώματος δέχεται μικρότερη ακτινοβολία το χειμώνα, διότι
οι ακτίνες του ήλιου πίπτουν υπό μεγάλη κλίση ως προς την κατακόρυφο, ενώ δέχεται τη μεγαλύτερη
ακτινοβολία το καλοκαίρι, διότι οι ακτίνες πίπτουν σχεδόν κάθετα στην επιφάνεια του.
Συνεπώς, η νότια όψη εμφανίζεται ως η ιδανικότερη από πλευράς ενεργειακού οφέλους, αλλά και
αποκλίσεις της τάξης των 30º από το νότο προς την ανατολή ή τη δύση εξασφαλίζουν τα ίδια περίπου
ενεργειακά οφέλη με αυτά του νότιου προσανατολισμού.
Ο προσανατολισμός, επομένως, είναι καθοριστικός παράγοντας στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική για
την επιλογή της θέσης και του μεγέθους των ανοιγμάτων στο κτίριο, προκειμένου να εξοικονομηθούν τα
μεγαλύτερα ενεργειακά οφέλη∙ είναι όμως καθοριστικός και για την επιλογή των μορφών σκίασης για τις
εποχές και τις ώρες που ο ήλιος είναι ανεπιθύμητος.

Παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές
Οι συνθήκες τοπικού κλίματος που διαμορφώνονται σε μια παραθαλάσσια περιοχή είναι
διαφορετικές από αυτές που διαμορφώνονται σε μια ορεινή. Κάθε υδάτινη μάζα επιδρά στη δημιουργία του
κλίματος, καθιστώντας ηπιότερη την επίδραση των άλλων παραγόντων. Το νερό της θάλασσας λόγω της
μεγάλης του θερμοχωρητικότητας απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και αποθηκεύει θερμότητα που την
αποβάλλει το βράδυ μετά τη δύση του ήλιου. Αντιθέτως, το έδαφος θερμαίνεται ταχύτερα, όπως ψύχεται
και ταχύτερα. Γι’ αυτό και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας στη διάρκεια του 24-ωρου δεν
παρακολουθούν αυτές του εδάφους. Έτσι, στη διάρκεια της ημέρας και πριν ακόμη προλάβει το νερό να
θερμανθεί από τον ήλιο, πνέουν δροσεροί άνεμοι από τη θάλασσα προς τη στεριά, προκειμένου να
καλύψουν τα κενά που δημιουργούν οι αέριες μάζες κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, όταν θερμαίνονται
και ανέρχονται σε υψηλότερες θέσεις.
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Αντιθέτως, το βράδυ ο αέρας που πνέει από τη θάλασσα είναι θερμός, διότι παραλαμβάνει τη
θερμότητα που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στο νερό. Ταυτόχρονα όμως μεταφέρει και
υδρατμούς και όταν συναντά την επιφάνεια του εδάφους, από την οποία έχει ήδη αποβληθεί η θερμότητα,
ψύχεται. Ανεβαίνει τότε η σχετική του υγρασία και μέρος των υδρατμών του συμπυκνώνεται. Έτσι,
διαμορφώνει ένα θερμοκρασιακά ηπιότερο αλλά και υγρότερο κλίμα. Η είσοδος του υγρού αυτού αέρα στο
εσωτερικό του κτιρίου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγρασίας στις επιφάνειες των δομικών
στοιχείων από συμπύκνωση των υδρατμών.
Αντιθέτως, σε μια ορεινή περιοχή, που απέχει από τη θάλασσα, οι αέριες μάζες επηρεάζονται από τη
θερμοκρασία του εδάφους, που, επειδή θερμαίνεται και ψύχεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από το νερό, η μεν
ημέρα είναι θερμότερη λόγω της προσπίπτουσας στην επιφάνεια του εδάφους και απορροφούμενης απ’
αυτό ηλιακής ακτινοβολίας, η δε νύχτα ψυχρότερη λόγω της ταχείας αποβολής της θερμότητας που
συγκρατήθηκε.

Η βλάστηση
Η βλάστηση αποτελεί βασικό στοιχείο επηρεασμού και μεταβολής του μικροκλίματος μιας
περιοχής. Ο βαθμός επίδρασής της εξαρτάται από το είδος των φυτών (π.χ. υψηλά δένδρα ή χαμηλοί
θάμνοι), τα χαρακτηριστικά τους (αειθαλή ή φυλλοβόλα με πυκνό ή αραιό φύλλωμα), την πυκνότητα τους
(συνεχής κάλυψη ή ξέφωτα), την ανάπτυξη τους κτλ.
Η φυτική κάλυψη, ανάλογα με την πυκνότητά της, επιτρέπει μεγαλύτερο ή μικρότερο μέρος της
ηλιακής ακτινοβολίας να φθάσει στο έδαφος. Τα φυτά με το φύλλωμά τους ανακλούν ένα μέρος της
προσπίπτουσας ακτινοβολίας και ένα άλλο απορροφούν για τις φυσικές διεργασίες ανάπτυξής τους.
Περιορίζουν έτσι το πόσο ενέργειας που φθάνει στο έδαφος και διαμορφώνουν ένα πιο δροσερό
περιβάλλον. Το είδος της βλάστησης μπορεί να διαμορφώσει επίσης διαφορετικές συνθήκες μικροκλίματος
ανά εποχή. Τα φυλλοβόλα δένδρα, σε αντίθεση με τα αειθαλή, το καλοκαίρι παρέχουν σκίαση,
παρεμποδίζοντας με το φύλλωμά τους τη διέλευση των ακτίνων του ήλιου, ενώ το χειμώνα, με την πτώση
των φύλλων τους, αφήνουν τις ακτίνες του ήλιου ελεύθερα να περάσουν. Την ιδιότητα αυτή αξιοποιεί
κατάλληλα η βιοκλιματική αρχιτεκτονική σε όψεις που θέλει το χειμώνα εκτεθειμένες στην ηλιακή
ακτινοβολία για τη συσσώρευση θερμότητας και το καλοκαίρι προστατευμένες απ’ αυτήν. Ομοίως, η
βλάστηση μπορεί να ανακόψει την πνοή του ανέμου ή να διαμορφώσει πορείες ανάμεσα σε συστάδες
δένδρων κα ξέφωτα.
Τέλος, με τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής επηρεάζεται άμεσα η θερμοκρασία και η υγρασία του
αέρα, καθώς η εξάτμιση του νερού ως ενδόθερμη αντίδραση απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον και
το εμπλουτίζει με υδρατμούς. Η βλάστηση επηρεάζει το κλίμα με πολλές παραμέτρους και η πλήρης
αξιολόγησή τους αποτελεί σύνθετη εργασία, που δεν μπορεί να δώσει ακριβή αποτελέσματα. Σε γενικές
γραμμές πάντως, η βλάστηση διαμορφώνει ηπιότερες μικροκλιματικές συνθήκες και περιορίζει τις απότομες
μεταβολές.
Αντιθέτως, στο χέρσο έδαφος η επίδραση του ήλιου είναι άμεση και η θερμότητα που
συγκεντρώνεται στο έδαφος εξαρτάται από την καθαρότητα του ουρανού.
Ομοίως, άμεση είναι και η αποβολή της θερμότητας κατά τις νυχτερινές ώρες. Επίσης ο άνεμος δεν
συναντά εμπόδια στο πέρασμά του και η πνοή του εξαρτάται αποκλειστικά από το ανάγλυφο του εδάφους.
Η θερμοκρασία του ανέμου επηρεάζεται από την ενέργεια που συγκεντρώνει από την ηλιακή ακτινοβολία
και από αυτήν που παραλαμβάνει κατά την πνοή του από το έδαφος λόγω συναγωγής. Το μικροκλίμα στα
χέρσα εδάφη είναι ξηρό και σκληρό, με έντονες διακυμάνσεις μεταξύ διαφορετικών εποχών του έτους αλλά
και μεταξύ νύχτας και ημέρας.
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Ύπαιθρος και αστικό περιβάλλον
Το μικροκλίμα που διαμορφώνεται στην πόλη είναι διαφορετικό από αυτό της υπαίθρου. Στην
ύπαιθρο κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν το υψόμετρο της περιοχής, τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, το
φυσικό περιβάλλον με κυρίαρχη την παρουσία ή την απουσία της βλάστησης. Αντιθέτως, στην πόλη βασικό
ρόλο παίζει το δομημένο περιβάλλον, οι λειτουργίες της πόλης και οι χρήσεις της γης.
Στην πόλη οι παράγοντες που επηρεάζουν το μικροκλίμα είναι πολλοί και ποικίλοι και γι’ αυτό είναι
περίπλοκη και η διαμόρφωσή του. Οι θερμοκρασίες της πόλης επηρεάζονται από την παραγόμενη
θερμότητα από τις ποικίλες δράσεις και λειτουργίες (θέρμανση κτιρίων, κυκλοφορία οχημάτων κτλ.).
Επιπλέον, τα υλικά κατασκευής των κτιρίων, αλλά και τα υλικά διάστρωσης των δρόμων και των
ελεύθερων μη δομημένων εκτάσεων παρουσιάζουν σχετικά υψηλή θερμοχωρητικότητα και συσσωρεύουν
την ημέρα ενέργεια από τον ήλιο, που εκπέμπουν κατόπιν ως θερμότητα. Η θερμότητα όμως αυτή δεν
μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα λόγω της δημιουργίας ενός στρώματος που δημιουργούν στα ανώτερα
στρωματά της ατμόσφαιρας οι παραγόμενοι αέριοι ρύποι της πόλης. Έτσι, στο κέντρο της πόλης
σημειώνονται ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες απ’ ό,τι στα προάστια.
Ομοίως, η δόμηση επηρεάζει την πνοή των ανέμων. Υψηλά κτίρια μπορεί να λειτουργούν ως
ανεμοφράκτες σε μια περιοχή, όταν αναπτύσσονται κάθετα στη διεύθυνση του ανέμου ή να επιτείνουν την
ταχύτητα του, όταν αναπτύσσονται παράλληλα προς τη διεύθυνση πνοής του.
Με τον όγκο τους επίσης τα κτίρια δημιουργούν συνθήκες σκίασης στα γειτονικά τους κτίρια,
περιορίζοντας ή στερώντας πλήρως τον ηλιασμό τους. Το ύψος των γειτονικών κτιρίων, η μεταξύ τους
απόσταση, το πλάτος και ο προσανατολισμός του δρόμου είναι παράγοντες που επηρεάζουν αποφασιστικά
το βαθμό ηλιασμού και σκίασής τους.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνήθως δρουν περιοριστικά και δυσχεραίνουν την εφαρμογή των αρχών
του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Οφείλουν γι’ αυτό να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, καθώς η αγνόησή τους
μπορεί όχι μόνο να μην επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά να λειτουργήσει και επιβαρυντικά για
το κτίριο.
Το σχήμα του κτιρίου
Το σχήμα του κτιρίου επηρεάζει επίσης την ενεργειακή του συμπεριφορά. Βέλτιστο σχήμα ενός
κτιρίου από ενεργειακή άποψη θεωρείται εκείνο που του επιτρέπει το χειμώνα να έχει τις μικρότερες
θερμικές απώλειες και να δέχεται από τον ήλιο τα μεγαλύτερα ενεργειακά οφέλη και το καλοκαίρι να
υφίσταται τη μικρότερη θερμική καταπόνηση. Οφείλουν, επομένως, να συσχετισθούν η επιφάνεια του
περιβλήματος με τη διάρκεια ηλιασμού του κτιρίου, τον προσανατολισμό των όψεών του και την επίδραση
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της ηλιακής ακτινοβολίας σ’ αυτές. Όμως οι παράγοντες αυτοί δεν παραμένουν σταθεροί σε όλα τα
γεωγραφικά πλάτη και δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε περιοχή.
Έτσι, του κυβικού σχήματος κτίρια παρουσιάζουν τη μικρότερη εξωτερική επιφάνεια στο περίβλημα
τους και επομένως έχουν περιορισμένες θερμικές απώλειες έναντι κτιρίων άλλης ογκομετρικής διάπλασης.
Από την άλλη, τα επιμήκη κτίρια, εφόσον αναπτύσσουν τη μεγάλη τους πλευρά προς το νότο, έχουν
μεγαλύτερα οφέλη από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, έχουν όμως και μεγαλύτερες απώλειες από
τις επιφάνειές τους. Και αυτό αποτελεί μια διπλή παράμετρο, που πρέπει να συσχετισθεί με το χρόνο
έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.
Σε γενικές γραμμές τα κτίρια που πλησιάζουν προς την κυβική μορφή δίνουν τα καλύτερα
αποτελέσματα στα βόρεια ψυχρά κλίματα, ενώ στη νοτιότερη εύκρατη ζώνη είναι προτιμότερη η μορφή του
παραλληλεπιπέδου, με ανάπτυξη κατά τον άξονα ανατολής-δύσης και αναλογίες πλευρών που ποικίλλουν
από τον ένα τύπο κλίματος στον άλλο:
 Στα ψυχρά κλίματα η αναλογία πλευρών βάθους κτιρίου προς πλάτος πλησιάζει προς τον κύβο
και είναι 1:1,0 έως 1:1,3 με βέλτιστη την 1:1,1.
 Στα εύκρατα η αναλογία κυμαίνεται από 1:1,1 έως 1;2,4 με βέλτιστη το 1:1,6.
 Στα θερμά και ξηρά κλίματα η ευνοϊκότερη αναλογία κυμαίνεται από 1:1 έως 1:1,6 με βέλτιστη
την 1:1,3.
 Και στα θερμά και υγρά κλίματα η αναλογία κυμαίνεται από 1:1 έως 1:3 με βέλτιστη την 1:1,3.
 Αντιθέτως, τα παραλληλεπίπεδα κτίρια που αναπτύσσονται κατά τον άξονα βορρά-νότου, έχουν
δηλαδή τις μεγαλύτερες πλευρές να βλέπουν προς την ανατολή και τη δύση, από ενεργειακή
άποψη λειτουργούν λιγότερο αποτελεσματικά.
Οι δυνατότητες εφαρμογής
Οι παραπάνω παράμετροι δίνουν το γενικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα πρέπει να κινηθούν οι
επιλογές του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου. Πρέπει να συσχετισθούν με το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα και είναι αυτές που θα ρυθμίσουν τη μορφολογία και την ογκοπλασία του κτιρίου, τη θέση και
το μέγεθος των ανοιγμάτων του, την οργάνωση και τη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων ανάλογα με τη
χρήση τους, τη διαμόρφωση του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου με τη φύτευση δένδρων ή θάμνων, την
ένταξη πρόσθετων στοιχείων, που ενδεχομένως πέραν του αισθητικού αποτελέσματος θα συνεισφέρουν
στον ενεργειακό σχεδιασμό του κτιρίου (π.χ. πίδακες που επηρεάζουν τη σχετική υγρασία του χώρου). Τα
στοιχεία αυτά θα καθορίσουν επίσης το φωτισμό και την προσφερόμενη θέα από το εσωτερικό του κτιρίου,
την κίνηση του αέρα και τον αερισμό των χώρων, τον ηλιασμό και τη σκίαση των επιφανειών, το δροσισμό,
τα ενεργειακά οφέλη και τις ενεργειακές απώλειες.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετά συχνά πρόσθετα στοιχεία, που δεν σχετίζονται με τη
βιοκλιματική αρχιτεκτονική, αλλά περισσότερο με τα όρια ελευθερίας στη δόμηση, θέτουν περιορισμούς
στις δυνατότητες επιλογής και στην έκταση των προσφερόμενων εναλλακτικών λύσεων. Έτσι, για
παράδειγμα, ανασταλτικά μπορεί να λειτουργήσουν οι περιορισμοί των όρων δόμησης στην περιοχή, η θέση
του οικοπέδου στον πολεοδομικό ιστό και η θέση του δρόμου προς τον οποίο έχει πρόσωπο, η δόμηση στα
περιμετρικά οικόπεδα, ο θόρυβος από τις χρήσεις των περιμετρικών κτιρίων, η όχληση του δρόμου και
πολλά άλλα.
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική εφαρμόζεται με περισσότερες ελευθερίες στην ύπαιθρο και στα
προάστια των πόλεων και με πολύ λιγότερες μέσα στα πυκνοδομημένα αστικά κέντρα. Δίνει όμως τη
δυνατότητα ακόμη και εκεί να εφαρμοσθούν έστω, και κάποιες από τις βασικές της αρχές. Αποτελεί και
αυτό συνεισφορά στην προστασία και στο σεβασμό του περιβάλλοντος και συμβολή στη στρατηγική για
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων με την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό
των παραγόμενων αέριων ρύπων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων αποτελούν τα παθητικά συστήματα, τα
οποία αποτελούν δομικά στοιχεία ενός κτιρίου. Τα παθητικά συστήματα λειτουργούν χωρίς μηχανολογικά
εξαρτήματα ή πρόσθετη παροχή ενέργειας και με φυσικό τρόπο θερμαίνουν, αλλά και δροσίζουν τα κτίρια.
Μπορούν να χωριστούν στις εξής τρεις κατηγορίες:
1. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
2. Παθητικά συστήματα και τεχνικές φυσικού δροσισμού
3. Συστήματα και τεχνικές φυσικού φωτισμού
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ενός κτιρίου συνεπάγεται τη συνύπαρξη και συνδυασμένη λειτουργία
όλων των παραπάνω συστημάτων, ώστε να συνδυάζουν θερμικά και οπτικά οφέλη καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική με τις παρεμβάσεις της στο σχεδιασμό, στον τρόπο και στα υλικά
κατασκευής, ικανοποιεί τις ανάγκες των κτιρίων για θέρμανση, φωτισμό και δροσισμό, τα εναρμονίζει με το
φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας στοιχεία από αυτό και εξασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σ’
ένα καλά σχεδιασμένο βιοκλιματικό κτίριο, η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού μπορεί να μειώσει μέχρι
και 80% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έχει τις ρίζες της στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονική πολλών λαών και μπορεί να προσφέρει στη σύγχρονη κατοικία λύσεις και ιδέες
φιλικές προς το περιβάλλον.

1. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
Βασικότερα στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αποτελούν τα παθητικά συστήματα (passive
systems) που ενσωματώνονται στα κτίρια, που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια, χωρίς τη χρήση
υψηλής τεχνολογίας και μηχανικών μέσων και χρησιμοποιούν για τη συλλογή και την αποθήκευση της
ηλιακής ακτινοβολίας τα δομικά στοιχεία (ανοίγματα, τοίχους, δάπεδα, οροφές, δώμα). Τα συστήματα αυτά
μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που λειτουργούν από θερμική
άποψη:
 Άμεσου ηλιακού οφέλους,
 Έμμεσου ηλιακού οφέλους,
 Απομονωμένου ηλιακού οφέλους
Συστήματα Άμεσου Ηλιακού Οφέλους Το απλούστερο σύστημα άμεσου ηλιακού κέρδους
αποτελεί η συλλογή της ηλιακής ενέργειας μέσα από ανοίγματα κατάλληλα προσανατολισμένα, ενώ
επιπλέον το σύστημα απαιτεί τη χρήση υλικών υψηλής θερμοχωρητικότητας, την κατάλληλη θερμική
προστασία του κελύφους και την απαραίτητη ηλιοπροστασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Συστήματα Έμμεσου Ηλιακού Οφέλους Η συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας στα συστήματα
αυτά δεν επιτυγχάνεται με την απευθείας διείσδυση της στον χώρο, αλλά με την μετάδοση από κατασκευές,
που εφάπτονται σ’ αυτόν. Οι τύποι συστημάτων έμμεσου ηλιακού οφέλους είναι οι εξής:
 Τοίχος Trombe: Το σύστημα αυτό αποτελείται από ένα υαλοστάσιο τοποθετημένο σε μικρή
απόσταση, περίπου 10cm, μπροστά από ένα συμπαγές και θερμικά αγώγιμο νότιο τοίχο, του οποίου η
εξωτερική επιφάνεια βάφεται με σκούρο χρώμα, για αύξηση της απορροφητικότητάς του.
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Σχηματική διάταξη λειτουργίας τοίχου Trombe
Τοίχος Μάζας, ο οποίος διαφέρει από τον τοίχο Trombe, επειδή δεν διαθέτει θυρίδες για την
κυκλοφορία του αέρα, οπότε ο αέρας του διακένου θερμαίνεται, αλλά μένει στάσιμος. Η συλλογή και
αποθήκευση στο σύστημα αυτό γίνεται όπως στον τοίχο Trombe, όμως η μετάδοση της θερμότητας στον χώρο
γίνεται μόνο με αγωγή έως στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου και από εκεί με ακτινοβολία και μεταφορά
διασκορπίζεται στον χώρο.

Σχηματική διάταξη λειτουργίας τοίχου μάζας

Προσαρτημένο Θερμοκήπιο– Ηλιακός Χώρος. Θερμοκήπιο ονομάζεται ένας χώρος, που
στεγάζεται με υαλοπίνακες και επίσης μία ή περισσότερες περιμετρικές πλευρές αποτελούνται από γυαλί. Η
χρήση του συγκεκριμένου συστήματος για τα γεωγραφικά πλάτη της Ελλάδας και τις επικρατούσες
κλιματικές συνθήκες δεν είναι πάντοτε αποδεκτή. Η συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται μέσω των
γυάλινων επιφανειών, ενώ η αποθήκευση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω ενός συμπαγούς, θερμικά
αγώγιμου τοίχου, όπου με αγωγή, μέσω της μάζας του τοίχου, μεταφέρεται θερμότητα στην εσωτερική του
επιφάνεια και από εκεί με μεταφορά και ακτινοβολία η θερμότητα διαχέεται στον χώρο. Επιπλέον η
μετάδοση της θερμότητας στο κτίριο γίνεται με μεταφορά του θερμού αέρα απευθείας από τα εσωτερικά
ανοίγματα, που υπάρχουν ανάμεσα στο προσαρτημένο θερμοκήπιο ή ηλιακό χώρο και τον τοίχο
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Σχηματική διάταξη λειτουργίας θερμοκηπίου
 Σύστημα Roof Pond (δεξαμενή Δώματος). Η συλλογή, αποθήκευση και μετάδοση της
ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται μέσω πλαστικών σάκων με νερό, ύψους 15 έως 30cm, για τον περιορισμό
της εξάτμισης, τοποθετημένων σε δώμα, θερμικά αγώγιμης κατασκευής (μεταλλικής) για την επίτευξη
της γρήγορης μετάδοσης της θερμότητας και καλυμμένων με κινητά στοιχεία θερμομόνωσης. Η
λειτουργία του παθητικού ηλιακού συστήματος Roof Pond τον χειμώνα γίνεται ως εξής: Την ημέρα
απομακρύνονται τα στοιχεία θερμομόνωσης και το νερό θερμαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Το
βράδυ επανατοποθετούνται τα στοιχεία θερμομόνωσης, ώστε η αποθηκευμένη θερμότητα στην μάζα
του νερού, να μεταδοθεί με ακτινοβολία στον χώρο κάτω από το δώμα (Εικ.6). Το σύστημα έχει την
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και για δροσισμό με αναστροφή της λειτουργίας του. Το καλοκαίρι κατά
την διάρκεια της ημέρας τα θερμομονωτικά στοιχεία παραμένουν κλειστά, ώστε να μην θερμανθεί το
νερό των σάκων και ανοίγουν κατά την διάρκεια της νύκτας, για να αποδώσουν την θερμότητα, που έχει
απορροφήσει η μάζα του νερού, μέσω του δώματος από τον χώρο κατά την διάρκεια της ημέρας.

Σχηματική διάταξη λειτουργίας του συστήματος δεξαμενής δώματος
Σύστημα Απομονωμένου Ηλιακού Οφέλους. Μέσω του συστήματος αυτού, η παραγόμενη
θερμότητα του νερού ή του αέρα που χρησιμοποιείται, μεταφέρεται σε τμήματα του κτιρίου, που απέχουν
από την θέση συλλογής της ηλιακής ενέργειας, αξιοποιώντας το φαινόμενο του θερμοσιφωνισμού.

Σχηματική διάταξη λειτουργίας συστήματος απομονωμένου οφέλους

Το πιο συνηθισμένο μέσο μεταφοράς θερμότητας είναι ο αέρας, ως απλούστερη και ασφαλέστερη
υλοποίηση της κατασκευής του συστήματος. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας γίνεται μέσω ενός επίπεδου
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συλλέκτη αέρα υπό κλίση σε θέση, που να εξασφαλίζει πλήρη ηλιασμό και κάτω από το επίπεδο της
αποθήκης θερμότητας. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από την μαύρη μεταλλική επιφάνεια του
συλλέκτη, θερμαίνεται ο εσωτερικός αέρας, ο οποίος ανέρχεται και διοχετεύεται μέσω αεραγωγών στους
χώρους του κτιρίου. Ο θερμός αέρας κατά την διαδρομή του διέρχεται από στρώμα χαλικιών, που βρίσκεται
κάτω από το δάπεδο, ενώ ο ψυχρός αέρας έλκεται προς τον συλλέκτη, θερμαίνεται από την ηλιακή
ακτινοβολία και δημιουργείται έτσι ένα φυσικό κύκλωμα μεταφοράς θερμότητας.

2. Συστήματα Παθητικού δροσισμού
Ο δροσισμός του κτιρίου επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των ακόλουθων συστημάτων παθητικού
δροσισμού:
 Νυκτερινός δροσισμός με αερισμό: Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στην άμεση
απαγωγή της θερμότητας, που έχει αποθηκευτεί στην θερμική μάζα του κτιρίου με νυκτερινό αερισμό.
Προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος είναι να υπάρχει ένα εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας
εξωτερικού αέρα της τάξης των 12οC έως 15οC στο 24ωρο με την ελάχιστη θερμοκρασία κάτω από 20οC
και ικανοποιητική ταχύτητα νυκτερινού αέρα. Επειδή οι παραπάνω προϋποθέσεις λειτουργίας του
συστήματος δεν ισχύουν για τα κλιματικά δεδομένα της Ελλάδας, η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί
μηχανικό νυκτερινό δροσισμό, το οποίο εφαρμόζεται συνήθως σε κτίρια ημερήσιας λειτουργίας, όπως
σχολεία, γραφεία, καταστήματα κλπ.
 Άμεσος εξατμιστικός δροσισμός: Ο εξωτερικός αέρας ψύχεται άμεσα με εξάτμιση νερού
και κατόπιν εισέρχεται στο κτίριο με φυσικό ή μηχανικό τρόπο, με αποτέλεσμα την πτώση της
θερμοκρασίας του αέρα στον χώρο.
 Έμμεσος εξατμιστικός δροσισμός: Το σύστημα αυτό εκμεταλλεύεται την απαγωγή
θερμότητας, που παρατηρείται κατά την εξάτμιση του νερού, για να ψυχθεί εξωτερικά το κέλυφος των
κτιρίων. Ο πιο εύχρηστος τύπος αφορά στην δεξαμενή δώματος, καθώς το δώμα είναι το τμήμα εκείνο του
κτιρίου που εκτίθεται περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι.
 Άμεσος δροσισμός από το έδαφος: Το σύστημα βασίζει την λειτουργία του στο γεγονός
ότι η θερμοκρασία του εδάφους σε μικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια του, είναι το καλοκαίρι πολύ
χαμηλότερη από την θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Έτσι κτίρια, που ενσωματώνουν τμήμα του
κελύφους τους μέσα στο έδαφος, εάν δε θερμομονωθούν, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως απορροφητή
θερμότητας.
 Έμμεσος δροσισμός από το έδαφος: Η λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος
στηρίζεται στην ίδια αρχή που ισχύει και για το σύστημα του άμεσου δροσισμού. Για να αποφευχθεί η
κάλυψη του κτιρίου με χώμα, τοποθετείται βαθιά στο έδαφος ένα πλέγμα σωλήνων, μέσα από τους οποίους
διοχετεύεται με μηχανικό τρόπο αέρας.
 Νυκτερινός δροσισμός με ακτινοβολία: Για να ψυχθεί μια επιφάνεια λόγω αποβολής
θερμότητας μέσω ακτινοβολίας, πρέπει να αντικρίζει μια άλλη επιφάνεια με σημαντικά χαμηλότερη
θερμοκρασία. Στα κτίρια, η στέγαση είναι αυτή που αντικρίζει κατευθείαν τον νυκτερινό ουρανό. Το
σύστημα εμφανίζεται δύο σχεδιαστικές μορφές. Η πρώτη αφορά βαρύ δώμα με κινητή θερμομόνωση, ως
εκπομπό θερμότητας αλλά και ως στοιχείο αποθήκευσης ψύχους. Την νύκτα η μεγάλη του θερμική μάζα
ψύχεται με εκπομπή ακτινοβολίας και μεταφορά από τον ψυχρό αέρα του περιβάλλοντος. Την ημέρα η
μάζα του δώματος απορροφά θερμότητα από τον αποκάτω χώρο. Προϋπόθεση λειτουργίας του
συστήματος είναι η εφαρμογή κινητής μόνωσης που προστατεύει το δώμα την ημέρα και το αποκαλύπτει
την νύχτα. Η δεύτερη μορφή αφορά ελαφρύ επίπεδο δώμα μεταλλικής κατασκευής, πάνω στο οποίο
τοποθετούνται σάκοι με νερό (σύστημα Skytherm), ενώ και σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται κινητή
θερμομόνωση. Την νύκτα ανοίγει η θερμομόνωση, το νερό ψύχεται και αποβάλει την θερμότητα με
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ακτινοβολίας στον ουρανό. Την ημέρα κλείνει η θερμομόνωση και το νερό απορροφά θερμότητα από τον
εσωτερικό χώρο διαμέσου της μεταλλικής οροφής.
Σε ιδιαίτερα θερμές μέρες του καλοκαιριού, υπάρχει πιθανότητα να μην εξασφαλίζεται η θερμική
άνεση των χρηστών ενός κτιρίου μόνο με την εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων. Τότε η χρήση
ανεμιστήρων, ή η επιλογή ελαφρύτερης ενδυμασίας μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης
σε υψηλότερες θερμοκρασίες, χωρίς να επηρεασθεί η σημαντικά η ενεργειακή ισορροπία στον χώρο.

3. Συστήματα και τεχνικές φυσικού φωτισμού
Κατηγορίες συστημάτων φυσικού φωτισμού
Υπάρχουν οι εξής γενικές κατηγορίες ανοιγμάτων:

Ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία

Ανοίγματα στην οροφή

Αίθρια και φωταγωγοί
Ανοίγματα στην πλευρική τοιχοποιία
Υπάρχουν δύο σημαντικά χαρακτηριστικά στα ανοίγματα της κατηγορίας αυτής:

Όταν επικρατούν καιρικές συνθήκες με μεγάλη νεφοκάλυψη, το φυσικό φως κοντά
στον ορίζοντα είναι μόνο το ½ περίπου εκείνου στο ζενίθ. Κατά συνέπεια διαμήκη και χαμηλά
πλευρικά παράθυρα αποδίδουν πολύ λιγότερο φως ανά μονάδα επιφανείας από αντίστοιχα ψηλότερα
και πιο οριζόντια.

Η συνολική κατευθυντικότητα της εισερχόμενης στο χώρο ηλιακής ακτινοβολίας
δημιουργεί σκιές μακρύτερες και με μειούμενη αντίθεση
Παράθυρα θέασης – view windows
Ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία, που παρέχουν τη δυνατότητα θέασης του εξωτερικού
περιβάλλοντος και αποτελούν το συνηθέστερο τύπο ανοίγματος. Τα επίπεδα φωτισμού μειώνονται
αρκετά γρήγορα όσο μεγαλώνει η απόσταση από το παράθυρο. Ένας προσεγγιστικός κανόνας είναι, ότι ο
χρήσιμος φυσικός φωτισμός θα φθάσει σε μια απόσταση 2.5 φορές την απόσταση από την κορυφή του
παραθύρου μέχρι το επίπεδο εργασίας (συνήθως λαμβάνεται στο ύψος του θρανίου = 60 cm).
Προσανατολισμός: προς Νότο για αποφυγή των χαμηλών γωνιών του ήλιου στην Ανατολή και τη
Δύση. Αποδεκτή θεωρείται μια απόκλιση της τάξης των 15ο αλλά με μείωση της αποδοτικότητας.
Πλεονεκτήματα: επιτρέπουν τη θέα, εκτός από την παροχή φυσικού φωτισμού
Μειονεκτήματα:

πιθανότητα παρεμπόδισης

φυσικό φως μόνο για τα περιμετρικά δωμάτια

πιθανότητα θάμβωσης και θερμικής ενόχλησης
Χρήση: αίθουσες διδασκαλίας, γυμναστήρια, γραφεία
Υψηλά ανοίγματα στην πλευρική τοιχοποιία (clerestories)
Είναι κατακόρυφα υαλοστάσια σε ένα εξωτερικό τοίχο, πάνω από το επίπεδο του ματιού (
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συνήθως πάνω από 7 ft). Επειδή η διείσδυση του ηλιακού φωτός σε ένα κατακόρυφο υαλοστάσιο
εξαρτάται από το υψηλότερο σημείο του ανοίγματος (είναι περίπου δύο φορές το ύψος του), αν
μετακινήσουμε ένα παράθυρο υψηλότερα αυξάνεται το φυσικό φως, που διεισδύει στο χώρο.
Συνδυασμός με χαμηλά σχήματα:
Μπορούν να συνδυασθούν με χαμηλά ανοίγματα θέασης, τα οποία βέβαια δεν θα καλύπτουν όλη
την πλευρά περιμετρικά. Με μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο φωτιστικά σχήματα εξασφαλίζονται τα
πλεονεκτήματα και των δύο και εξοικονομείται χώρος χαμηλά στους περιμετρικούς τοίχους για διαφορετική
χρήση
Πλεονεκτήματα:
δύσκολα να παρεμποδιστούν – αποφραγούν
παρέχουν φως από φωτεινότερο τμήμα του ουρανού
μπορούν να εξασφαλίσουν φως βαθιά μέσα στο χώρο.
Μειονεκτήματα:
πιθανότητα θάμβωσης και θερμικής ενόχλησης εκτός του βόρειου προσανατολισμού
απαραίτητη η προσθήκη ασφαλιστικής διάταξης
όχι θέα προς τα έξω εκτός των καιρικών
Υψηλά ανοίγματα στην πλευρική τοιχοποιία με ηλιακά ράφια
Tο ηλιακό ράφι είναι ένα οριζόντιο πλαίσιο το οποίο ανακλά το φως βαθύτερα στον εσωτερικό
χώρο. Συμβάλλει στην πιο ομοιόμορφη κατανομή του φωτός στο χώρο, και στη μείωση της θάμβωσης
κοντά στα ανοίγματα. Χρησιμοποιούνται εξωτερικά ή εσωτερικά ράφια φωτισμού καθώς και συνδυασμός
τους.
Εξωτερικά ηλιακά ράφια: σκιάζουν τα παράθυρα θέασης και ανακλούν την καλοκαιρινή ηλιακή
ακτινοβολία μέσα στο χώρο.
Εσωτερικά ηλιακά ράφια: ανακλούν την μικρότερης γωνίας πρόσπτωσης χειμερινή ακτινοβολία
και αποτρέπουν την διείσδυση άμεσης ακτινοβολίας από τα υψηλότερα ανοίγματα. Θεωρούνται
αποδοτικότερα διότι επιτρέπουν την είσοδο παθητικού ηλιακού κέρδους στο κτίριο. Επιπλέον είναι
ευρύτερα χρησιμοποιήσιμα όταν μπαίνουν ζητήματα αισθητικής.
Ανοίγματα οροφής -κρυφού φωτισμού (Wall Wash)
Tο φωτιστικό αυτό σχήμα παρέχει φυσικό φωτισμό από την οροφή, μέσω ενός γραμμικού
φεγγίτη (skylight) ή monitor, φωτίζοντας ένα εσωτερικό τοίχο. Ο φυσικός φωτισμός διαχέεται εντός
του κτιρίου μέσω υαλοπινάκων διάχυσης, διαφραγμάτων, ή ανακλάσεων στις επιφάνειες του φωταγωγού
και στους εσωτερικούς τοίχους.
Κεντρικός φωτισμός οροφής
Αποτελείται από ένα κεντρικό monitor (οδοντωτό ή γραμμικό) ή φεγγίτη- skylight ή και από μια
ομάδα από φεγγίτες. Το φως διαχέεται στο χώρο με τη βοήθεια ειδικών υαλοπινάκων διάχυσης ή
διαφραγμάτων, που μπορεί να είναι σταθερά ή με χειρισμό. Ο φωτισμός είναι πιο έντονος κάτω από τη
συσκευή και μειώνεται βαθμηδόν ακτινικά καθώς απομακρυνόμαστε προς τα άκρα.
Προσανατολισμός: Βελτιστοποίησή του ανάλογα με το κλίμα και τον οικονομικό προϋπολογισμό.
Ο φεγγίτης αποδίδει καλύτερα σε συνθήκες με υψηλή νεφοκάλυψη ή μη βέλτιστο προσανατολισμό. Στα
θερμά κλίματα, περισσότερο αποδοτικό είναι το monitor με νότιο ή βόρειο προσανατολισμό, αλλά είναι πιο
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ακριβό σαν λύση. Ακόμη και σε μη κατάλληλους προσανατολισμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα
δίπλευρο monitor με εξασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων φωτισμού καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Πλεονεκτήματα:
δύσκολα να παρεμποδιστούν
παρέχουν φως από φωτεινότερο τμήμα του ουρανού
μπορούν να εξασφαλίσουν φως βαθιά μέσα στο χώρο.
Μειονεκτήματα:
πιθανότητα θερμικής ενόχλησης
απαραίτητη η προσθήκη ασφαλιστικής διάταξης
όχι θέα προς τα έξω εκτός των καιρικών συνθηκών
μόνο ένας όροφος μπορεί να φωτισθεί (εκτός της χρήσης φωταγωγών)

Φωτισμός οροφής με πρότυπο κατανομής –patterned toplighting

Είναι ένα φωτιστικό σχήμα αποτελούμενο από ένα πλέγμα skylights-φεγγιτών ή σειρών από
monitors (οδοντωτών ή τετραγωνικών). Η κατανομή του χώρου των ανοιγμάτων καθορίζεται κυρίως από το
ύψος της οροφής.
Κυλινδρικοί φεγγίτες–tubular skylights

Είναι μικροί φεγγίτες, που διαθέτουν κατοπτρικούς ανακλαστικούς αγωγούς για τη μεταφορά της
ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο της οροφής του χώρου, ενώ περιλαμβάνουν ένα εσωτερικό μηχανισμό
διάχυσης για τη διασπορά του φυσικού φωτισμού στο χώρο. Επιπλέον έχουν ηλεκτρικό φωτισμό μέσα στον
αγωγό ή το μηχανισμό διάχυσης, που αυτορυθμίζεται ανάλογα με τον διαθέσιμο φυσικό φωτισμό.
Απόδοση: Αποδίδουν καλύτερα κάτω από συνθήκες άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας παρά υπό υψηλή
νεφοκάλυψη, καθώς το φως υφίσταται διαδοχικές ανακλάσεις μέχρι τη τελική διάχυσή του στον εσωτερικό
χώρο. για καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται με μείωση του συνολικού μήκους και των bends των
ανακλαστικών αγωγών.
Εφαρμογή: Χρησιμοποιούνται σε κτίρια με σχετικά βαθιές κοιλότητες οροφής καθώς και σε
περιπτώσεις ανακαίνισης υπάρχοντος κτιρίου με χαμηλό κόστος. Ενδείκνυνται για το φωτισμό μικρών
χώρων ή την εξισορρόπηση των επιπέδων φωτισμού σε μεγαλύτερους χώρους, που φωτίζονται και από
άλλα σχήματα φυσικού φωτισμού.
Κόστος:σχετικά χαμηλό. Για μικρούς χώρους (Χολ, γραφεία), ένας φεγγίτης διαμέτρου 10 in ή 14 in
στοιχίζει προσεγγιστικά $ 300 - $ 400(τιμές 2001, μη περιλαμβανομένου του κόστους εγκατάστασης.)
Αίθρια
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Είναι μια τεχνική δημιουργίας ενός εσωτερικού πυρήνα του κτιρίου με ένα άνοιγμα στην κορυφή.
Σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ. αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου, που
περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από τα κτίσματα του οικοπέδου, ενώ ως ηλιακό αίθριο νοείται το
αίθριο το οποίο φέρει γυάλινη επικάλυψη στην κορυφή του. Για τη «διοχέτευση» φυσικού φωτισμού σε
βαθύτερους παράπλευρους χώρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανακλαστήρες ή διαχυτές μέσα στο χώρο
του αιθρίου.
Πλεονεκτήματα:
παροχή φωτισμού και θέας σε παρακείμενους χώρους
δημιουργία φωτεινού χώρου προστατευμένου από τη βροχή
Μειονεκτήματα:
μείωση του φωτισμού σε σχέση με τη μη ύπαρξή του
πιθανότητα θάμβωσης και θερμικής ενόχλησης
ενεργειακή κατανάλωση αν θερμαίνεται ή ψύχεται.

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ
Τα σχολικά κτίρια παρέχουν αρκετές δυνατότητες χρήσης της ηλιακής ενέργειας με έναν παθητικό
τρόπο. Ένα παθητικό ηλιακό σχολείο απορροφά και διαθέτει ηλιακή ενέργεια διαμέσου της μορφής και
των υλικών του κτιρίου.
Το σύστημα του άμεσου ηλιακού οφέλους εφαρμόζεται στην πλειονότητα των σχολικών κτιρίων,
γεγονός που οφείλεται στο μικρό κόστος εφαρμογής του, στην απλή δομή και λειτουργία του (Great
Britain, Department of Education 1994, σ. 11). Επίσης η χρήση μεγάλων επιφανειών υαλοστασίων για τη
θέρμανση σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των ανοιγμάτων σε ευνοϊκό προσανατολισμό συνεισφέρει στο
φυσικό φωτισμό και στην οπτική επαφή με το περιβάλλον (Ευαγγελινός Ε., 2001, σ.100). Κατά τη
χειμερινή περίοδο όταν τα ηλιακά κέρδη είναι περιορισμένα, το σύστημα θέρμανσης σε ένα παθητικό
ηλιακό κτίριο πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα για την παροχή θέρμανσης και να ρυθμίζει την εκπομπή
θερμότητας όταν τα ηλιακά κέρδη επανέρχονται.
Δεδομένου ότι οι απώλειες από αερισμό επηρεάζουν το θερμικό ισοζύγιο των σχολικών κτιρίων, η
παροχή προθερμασμένου αέρα θα μείωνε σημαντικά τις θερμικές απώλειες. Η χρήση θερμοκηπίων
προτείνεται για τα παθητικά ηλιακά σχολεία, ενώ η χρήση μηχανικών μέσων για προθέρμανση του
εισαγόμενου αέρα με τη βοήθεια εναλλάκτη θερμότητας αυξάνει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας
του κτιρίου και πρέπει να συνδυάζεται με το σύστημα θέρμανσης.
Σε ότι αφορά στον παθητικό δροσισμό, στην περίπτωση πολυώροφων σχολικών κτιρίων ενδείκνυται
το σύστημα δροσισμού με νυχτερινό αερισμό και ο έμμεσος δροσισμός από το έδαφος. Σε μονώροφα κτίρια
μπορούν να εφαρμόζονται συστήματα έμμεσου εξατμιστικού δροσισμού και συστήματα δροσισμού με
ακτινοβολία
4. Εφαρμογές και απόδοση του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην Ελλάδα
Οι πρώτες εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού στη σύγχρονη αρχιτεκτονική του ελληνικού χώρου
χρονολογούνται στα μέσα της δεκαετίας του ’70. ένα από τα πρώτα βιοκλιματικά κτίρια ήταν η κατοικία
Βασιλειάδου στο Μαραθώνα αττικής που σχεδιάστηκε το 1977 από τον αρχιτέκτονα Β. Μπουριώτη. Στη
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Θεσσαλονίκη το πρώτο βιοκλιματικό κτίριο, στη Νέα Ραιδεστό, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το 1982
από τους ιδιοκτήτες του, Γ. Καρβούνη και R. Vahrelmann.

Στα χρόνια που ακολούθησαν εμφανίστηκαν αρκετές δεκάδες βιοκλιματικών κτιρίων (γύρω στα 200
σύμφωνα με το ΚΑΠΕ) κυρίως στην περιοχή της Αθήνας (65 μαζί με το ηλιακό χωριό Πεύκης), της
Θεσσαλονίκης (50) και στην Κρήτη (17). Δυο από αυτά αποτελούν οικιστικά σύνολα. Με ένα μέσο αριθμό
εφαρμογών έχουν καταγράφει βιοκλιματικά κτίρια στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια(17) και στην
Πελοπόννησο(14).Οι πρώτες αυτές εφαρμογές ήταν αποτέλεσμα της επαγγελματικής πρωτοβουλίας
μηχανικών, κυρίως αρχιτεκτόνων, που μέσα από την αναζήτηση της ποιότητας στον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό και μια ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία προσέγγισαν και εφάρμοσαν στις μελέτες τους την
βιοκλιματική λογική. Επίσης ήταν αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ερευνητικών και κυβερνητικών κέντρων
της χώρας, που για την περίοδο αυτή έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στη διάδοση, στην ερευνητική και στη
χρηματοδοτική υποστήριξη αυτής της προσπάθειας (όπως ελληνική εταιρεία ηλιακής ενέργειας, ινστιτούτο
ηλιακής τεχνικής του ΑΠΘ, το ΕΜΠ, το Υβετ, το ΚΑΠΕ, η ΕΕ κ.α.)

Στην Ελλάδα, μόνο την τελευταία δεκαετία έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο βιοκλιματικός
σχεδιασμός σε κτίρια του τριτογενή τομέα(π.χ. σχολεία). Έτσι, από τα ήδη καταγεγραμμένα κτιρια, το 74%
των περιπτώσεων αφορά σε κτίρια κατοικίας, ενώ μια πιο λεπτομερής κατανομή σε χρήσεις του τριτογενή
τομέα δίνει τα μεγαλύτερα ποσοστά σε κτίρια γραφείων και εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου και των προσομοιώσεων ειδικότερα που εκπονήθηκαν
βάσει των καταγεγραμμένων πραγματικών συνθηκών χρήσης των κτιρίων, οι ενεργειακές καταναλώσεις
που προκύπτουν για τη θέρμανση των βιοκλιματικών κατοικιών (κτιρίων συνεχούς χρήσης) στην Α'
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κλιματική ζώνη κυμαίνονται από 25 έως 42 kWh/m2, στη Β' κλιματική ζώνη από 28 έως 55 kWh/m2 , ενώ
στη Γ’ κλιματική ζώνη από 44 έως 90 kWh/m2 ετησίως. Εκτιμάται δε ότι σε σχέση με τα συνήθη συμβατικά
κτίρια κατασκευής μετά το 1979 (έτος εφαρμογής του Κανονισμού Θερμομόνωσης) τα βιοκλιματικά κτίρια
παρουσιάζουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 30%, ενώ σε σχέση με παλαιότερα αμόνωτα κτίρια η
αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 80%. Σύμφωνα με προσομοιωτική
ανάλυση προκύπτει ότι για το επίπεδο των υφισταμένων κτιρίων στην Ελλάδα
Τα προσαρτημένα θερμοκήπια αποδίδουν έως 30 %
Οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια άνω το 40% στη Α
και Β κλιματική
Από τα συστήματα και τις τεχνικές που έχουν ευρύτερα εφαρμοστεί σε βιοκλιματικά κτίρια, την
κύρια θέση κατέχουν απλές τεχνικές για μεγιστοποίηση των νότιων ανοιγμάτων(παθητικά συστήματα
άμεσου ηλιακού κέρδους για θέρμανση), που εμφανίζονται στο 81% των κτιρίων(αποκλειστικά στο 11%)
και χρήση ηλιακών χώρων έμμεσου κέρδους (κυρίως θερμοκήπια, που εμφανίζονται στο 42% των κτιρίων).
Ηλιακοί τοίχοι (Trombe, μάζας και θερμοσιφωνικά πανέλα), εμφανίζονται στο 27% των κτιρίων που
καταγράφηκαν. Από τους ηλιακούς τοίχους, το 68% αποτελούν οι τοίχοι Trombe, 11% οι τοίχοι μάζας, 4%
τοίχοι νερού και 17% τα θερμοσιφωνικά πανέλα.
Επιπλέον φυτεμένα δώματα και ελαχιστοποίηση βορινών ανοιγμάτων προσφέρουν πρόσθετη
προστασία το χειμώνα, ενώ η ελαχιστοποίηση των δυτικών ανοιγμάτων και ο διαμπερής αερισμός είναι οι
κύριες καταγεγραμμένες τεχνικές για το θέρος. Ειδικά συστήματα ηλιοπροστασίας στο 29% των
περιπτώσεων και φύτευση του περιβάλλοντος χώρου στο 9%. Τέλος άλλα συστήματα τα εφαρμοσμένα στην
Ελλάδα είναι, ηλιακά αίθρια, φεγγίτες οροφής για βελτιωμένο φυσικό φωτισμό και σωλήνες εδάφους για
εκμετάλλευση αβαθούς γεωθερμίας.
Από τα αποτελέσματα του έργου προκύπτει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που επιφέρει η
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτιρίων είναι ιδιαίτερα σημαντική - ανεξαρτήτως
της χρήσης των βιοκλιματικών κτιρίων. Αποτελεί όμως παράμετρο σχεδιασμού, η οποία πρέπει να
συνδυάζεται παράλληλα με τη λήψη μέτρων ηλιοπροστασίας και σκιασμού, για μείωση των ηλιακών
κερδών κατά τη θερινή περίοδο (και άρα, των αναγκών δροσισμού). Εκτός από τα σημαντικά θερμικά
οφέλη των συστημάτων άμεσου κέρδους, η συμβολή άλλων συστημάτων έμμεσου κέρδους στη συνολική
ενεργειακή συμπεριφορά των βιοκλιματικών κτιρίων είναι εξίσου σημαντική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΟΥΤΡΟΥ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Η μέση ετήσια κατανάλωση θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στο σύνολο των
σχολικών κτιρίων στην Ελλάδα είναι σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ΚΑΠΕ το 1995,
της τάξης των 270.000 MWh και αντιστοιχεί σε ετήσια κατανάλωση ποσότητας καυσίμου πετρελαίου
Diesel θέρμανσης ίσης με 16.300 τόνους καθώς και σε ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού 78.000 MWh. Οι
ετήσιες εκπομπές CO2 (αερίου που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου) και SO2 (αερίου ρύπου)
είναι της τάξης των 15.000 τόνων και 1.000 τόνων αντίστοιχα (ΚΑΠΕ, 1995). Η ενέργεια αυτή είναι
περίπου ίση με την ηλεκτρική ενέργεια, που καταναλώνεται στην Κρήτη, σε διάστημα δύο μηνών ή το ένα
τρίτο της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας του συνόλου της ελληνικής χημικής βιομηχανίας
(Κουτρούλης Χ., 2007).
Σε νεότερη έρευνα της Ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ) του Ινστιτούτου Ερευνών
Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) με
σκοπό την συλλογή δεδομένων, την πληροφόρηση και ενημέρωση για την ενεργειακή κατάσταση των
κτιρίων, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία, ανάλογα με τις κλιματικές ζώνες του ελληνικού χώρου:

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας
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Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι αν και τα σχολεία, έχουν την μικρότερη κατανάλωση, το ποσό αυτό
θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη, το γενικά ήπιο κλίμα της χώρας μας και
επιπλέον τις ιδιαιτερότητες των χαρακτηριστικών τους, αφού λειτουργούν εννέα μήνες το έτος και σε
περιόδους όχι ιδιαίτερης θερμοκρασιακής αιχμής, αφού είναι κλειστά, λόγω των διακοπών των
Χριστουγέννων και του καλοκαιριού τις συγκεκριμένες περιόδους, δεν διαθέτουν συστήματα ψύξης και το
ποσό αυτό καταναλώνεται κυρίως για τη θέρμανσή τους.
Από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι η μέση κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση
και ηλεκτρισμό σε σχολικά κτίρια ευρωπαϊκών κρατών είναι (New Solutions in Energy Utilisation, 2000):

Αγγλία: 137-189 KWh/m2/έτος για θέρμανση και 20-27 KWh/m2/έτος για ηλεκτρισμό:
δημοτικό σχολείο στο Dickleburgh: 180 KWh/m2/έτος, σχολείο Δ/θμιας Εκπ/σης στο Gateshead: 177
KWh/m2/έτος,

Πορτογαλία: τιμές ενδεικτικές για κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση: σχολείο Δ/θμιας
Εκπ/σης στο Agueda: 64 KWh/m2/έτος, παιδικός σταθμός στη Mertola: 61 KWh/m2/έτος, σχολείο Δ/θμιας
Εκπ/σης στο Crato: 67 KWh/m2/έτος,

Δανία: τιμές ενδεικτικές για κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση: δημοτικό σχολείο στο
Skive: 170-175 KWh/m2/έτος,
Σουηδία: τιμές ενδεικτικές για κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση: σχολείο Δ/θμιας Εκπ/σης στο
Karlskrona: 210 KWh/m2/έτος
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1. Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου

Η τοποθέτηση της μόνωσης εξωτερικά προτιμάται σε περιπτώσεις βελτίωσης της θερμικής
προστασίας σε ένα κτίριο, διότι δημιουργεί την ελάχιστη δυνατή όχληση στους ενοίκους κατά τη φάση της
κατασκευής, χωρίς να διακόπτεται καθόλου η λειτουργία του κτιρίου. Έτσι, αξιοποιείται όλη η
θερμοχωρητικότητα της τοιχοποιίας, η οποία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα,
που εξαρτάται από τη θερμοχωρητικότητα των τοίχων και τη θερμοκρασία των χώρων μετά τη διακοπή της
θέρμανσης. Μειώνεται δε στο ελάχιστο η πιθανότητα δημιουργίας θερμογεφυρών και η πιθανότητα
συμπύκνωσης των διαχεόμενων υδρατμών, ενώ προστατεύονται αποτελεσματικά η τοιχοποιία και οι
σωληνώσεις ύδρευσης από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης
μικρορηγματώσεων εάν δεν εφαρμοστεί σωστά από εξειδικευμένα συνεργεία.

Η θερμομόνωση εφαρμόζεται σε όλο το ύψος κι το πλάτος της τοιχοποιίας και περιλαμβάνει όλα τα
δομικά στοιχεία, υποστυλώματα, δοκάρια, πλευρικές απολήξεις πλακών κτλ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε
υπόστρωμα σταθερό, επίπεδο και ξηρό, σε επιχρισμένη ή σε ανεπίχριστη τοιχοποιία από οπτόπλινθους,
τσιμεντόλιθους, αργολιθοδομή ή σκυρόδεμα, ενώ δεν ενδείκνυνται ως υπόστρωμα οι επιφάνειες από ξύλο,
μέταλλο ή πλαστικό. Εάν το επίχρισμα της υφιστάμενης κατασκευής είναι σαθρό, θα πρέπει να καθαιρεθεί
και να μη διαστρωθεί νέο επίχρισμα. Η επιπεδότητα της επιφάνειας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή
εξομαλυντικού κονιάματος και οι τυχόν ρωγμές αποκαθίστανται με επισκευαστικά κονιάματα. Εάν η
επιφάνεια έχει προσβληθεί από υγρασία, θα πρέπει να καθαρισθεί και να στεγνώσει επαρκώς, ενώ
συγχρόνως θα πρέπει να εξαλειφθεί η πηγή υγρασίας, διότι το φαινόμενο θα επαναληφθεί.
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Τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την εξωτερική θερμομόνωση θα πρέπει να είναι
σκληρά και ανθεκτικά στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων. Συνήθως χρησιμοποιούνται η αφρώδης
εξηλασμένη πολυστερίνη, οι σκληρές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και οι σκληρές πλάκες
πετροβάμβακα. Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται με επικόλληση. Γενικά, συνίσταται και η μηχανική
στήριξη της θερμομόνωσης με πλατυκέφαλα βύσματα κυρίως στην περίπτωση που ως θερμομονωτικό
υλικό χρησιμοποιείται πετροβάμβακας.
Το θερμομονωτικό υλικό με το επίχρισμα θα πρέπει να στηρίζονται σε σταθερή βάση, προέκταση
της πλάκας σκυροδέματος, ή σε μεταλλικό προφίλ διατομής L, που κοχλιώνεται στον τοίχο. Σε καμία
περίπτωση το σύστημα δεν θα πρέπει να στηρίζεται στο έδαφος. Η επίχριση γίνεται σε δυο τουλάχιστον
στρώσεις, ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλεται υαλόπλεγμα. Χρησιμοποιούνται επιχρίσματα διαρκούς
ελαστικότητας(ακρυλικής βάσης), τα οποία είναι υδρατμοδιαπερατά, όχι όμως υδατοδιαπερατά. Το τελικό
χρώμα της επιφάνειας μπορεί να επιτευχθεί είτε με την προσθήκη χρωστικών ουσιών στο επίχρισμα είτε με
βαφή της επιφάνειας με χρώματα ανθεκτικά έναντι εξωτερικών συνθηκών.

Είναι γνωστό ότι μια σωστή θερμομόνωση, η οποία απαιτεί περίπου το 2 - 5% του αρχικού
κόστους κατασκευής του κτηρίου, μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και το 50% του κόστους λειτουργίας
της θέρμανσής του. Μια κατοικία 100m2 καλά θερμομονωμένη, εξοικονομεί περίπου 2 τόνους πετρέλαιο
σε σχέση με μια αμόνωτη κατοικία. Η καλή θερμομόνωση μπορεί να μειώσει τη μεταφορά θερμότητας
μέσα από τους τοίχους, τα πατώματα, τις οροφές, τα παράθυρα, κ.λ.π. κατά πολύ μεγάλο ποσοστό.
Οικολογικά θερμομονωτικά υλικά
Υλικά που είναι ανακυκλώσιμα και ταυτόχρονα φιλικά προς το περιβάλλον, δίχως να είναι
ακριβά, είναι τα παρακάτω:
• Λιναρόμαλλο
• Ρολό από ίνες κοκοφοίνικα
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• Μονωτικό ρολό από υπολείμματα βαμβακιού
• Τζίβα
• Διογκωμένο άργιλο
Τα υλικά αυτά, μπορεί κανείς να τα βρει στις Ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο στην Ελλάδα δεν είναι
ακόμα γνωστά, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει και άργιλο και βαμβάκι και λινάρι. Οι προσπάθειες
ωστόσο για ανεύρεση οικολογικών θερμομονωτικών υλικών συνεχίζεται, τουλάχιστον σε εργαστηριακό
επίπεδο. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποίησε την εργαστηριακή παραγωγή δομικώνθερμομονωτικών υλικών με πρώτη ύλη το καλάμι από Μίσχανθο και έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι παραγωγή θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα είδη
φυτών εκτός από το Μίσχανθο και να συμπεριλάβει ακόμα και τα γεωργικά υπολείμματα όπως η βαμβακιά
και τα καλαμπόκια ως πρώτες ύλες για την παραγωγή οικολογικών δομικών υλικών.
Οικολογικά χρώματα
Τα χρώματα με τα οποία βάφουμε μια επιφάνεια (τοίχο, οροφή, κουφώματα, αλλά και έπιπλα),
προκειμένου να παράσχουμε προστασία από την φθορά του χρόνου και την οξείδωση, αλλά και για
αισθητικούς λόγους, συνήθως περιέχουν μια πληθώρα χημικών ουσιών που είναι επικίνδυνες για την
ανθρώπινη υγεία. Τέτοιες ουσίες είναι βαρέα μέταλλα, πτητικές ενώσεις, καθώς και άλλες επιβλαβείς
ουσίες. Συνεπώς η ανάγκη για οικολογικά χρώματα είναι μεγάλη. Τέτοια χρώματα είναι αυτά που
φτιάχνονται 100% από φυσικά συστατικά, που δυστυχώς όμως ακόμα έχουν μεγάλο κόστος, καθώς και
χρώματα ήπιας χημείας, τα οποία περιέχουν χημικά πρόσθετα τα οποία ωστόσο είναι ήπιας σύστασης,
παραμένοντας έτσι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Σε ένα κτήριο στο οποίο
χρησιμοποιούμε οικολογικά χρώματα, πετυχαίνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, μικρότερη παραγωγή ρύπων,
λιγότερο ακάθαρτο νερό και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα χρώματα που παρασκευάζονται από την πετροχημική βιομηχανία
δημιουργούν σημαντική ποσότητα αποβλήτων, ενώ το νερό που χρησιμοποιείται στα εργοστάσια
παραγωγής τους, διοχετεύεται συνήθως (μολυσμένο) στο περιβάλλον, λόγω του υψηλού κόστους
ανακύκλωσης του. Σήμερα, ακόμα και στον Ελλαδικό χώρο, υπάρχουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται
στα οικολογικά χρώματα.
Οικολογικά κονιάματα

Στο πλαίσιο της αναζήτησης οικολογικών δομικών υλικών, τοποθετείται και οι στροφή προς τους
«εναλλακτικούς» σοβάδες. Πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και σέβονται το
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αποτελούν συνδυασμό κονίας και κεραμικών προϊόντων και έχουν ως κύριο
πλεονέκτημα ότι είναι φυσικά προϊόντα δίχως χημικές προσμίξεις, που αντέχουν στο χρόνο. Αποτελούνται
από τα εξής συστατικά:
• Θηραική γη: Πρόκειται για φυσική ηφαιστιογενή ποζολάνη (υλικό με ιδιότητες παραπλήσιες με
αυτές του τσιμέντου), που χρησιμοποιείται κυρίως για την αποκατάσταση μνημείων, αλλά και τη δόμηση
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νέων κατασκευών. Πλεονέκτημα της είναι η ιδιότητα της να ενώνεται με την άσβεστο και να σχηματίζει
ασβεστοπυριτικές ενώσεις που σκληραίνουν το κονίαμα, παρουσίας υγρασίας. Την ιδιότητα αυτή την
οφείλει στο πυρίτιο που περιέχει. Συνίσταται να μην χρησιμοποιείται το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω των
5οC και άνω των 35οC, ενώ πρέπει να αποθηκεύεται σε καλυμμένο και στεγνό χώρο
• Ποζολάνη Μήλου: Η φυσική ποζολάνη χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους Ρωμαίους και ήταν
συστατικό του Ρωμαϊκού σκυροδέματος, που αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία στις κατασκευές. Στη Mήλο
υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα ποζολάνης που προέρχονται από την ηφαιστειακή δράση σε παλιότερες
εποχές στο νησί, και είναι προϊόντα του υψηλού γεωθερμικού πεδίου και της κυκλοφορίας των
γεωθερμικών ρευστών στο εσωτερικό αυτού. Τα ενεργά ορυχεία ποζολάνης βρίσκονται στη Μήλο, αλλά και
στην Κίμωλο και την Σκύδρα του νομού Πέλλης
• Κεραμάλευρο: Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να προστίθεται στο σοβά είναι το κεραμάλευρο,
αγαπημένο υλικό των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Χρησιμοποιήθηκε κατά την Βυζαντινή περίοδο στην
εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας έτσι και την αντοχή του στο πέρασμα των
χρόνων. Είναι φτιαγμένο από άργιλο που έχει ψηθεί σε υψηλή θερμοκρασία και μετά έχει γίνει σκόνη.
Εκτός του ότι αυξάνει εντυπωσιακά την αντοχή του σοβά, μπορεί να δώσει και κάποια φυσικά γαιώδη
χρώματα, απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη από τα έξοδα του βαψίματος.
Σε κάθε περίπτωση η αντοχή του οικολογικού σοβά δε συγκρίνεται με εκείνη του συμβατικού. Τα
ιστορικά κτήρια που ακόμη στέκουν σε εξαιρετική κατάσταση είναι ζωντανή απόδειξη αυτής της ιδιότητας
τους. Επίσης, είναι δυνατόν να αποφευχθεί η χρήση χρωμάτων, αφού τα κονιάματα αυτά μπορούν να
προσφέρουν φυσικούς καλαίσθητους χρωματισμούς. Όσον αφορά δε την υγρασία, τα οικολογικά κονιάματα
επιτρέπουν την αναπνοή του κτηρίου, ώστε να μην εγκλωβίζεται ανεπιθύμητη υγρασία.
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Τρόπος εφαρμογής συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης
1. Ελέγχουμε την επιφάνεια εφαρμογής. Πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή,σχετικά επίπεδη χωρίς
υπολείμματα λαδιού-γράσσου σκόνης και χωρίς σαθρά τμήματα (τα οποία παρατηρούνται συνήθως σε
παλαιά αμόνωτα κτίρια-Προαιρετικά πλενουμε με νερό το μπετό και τον τοίχου ώστε να διασφαλίσουμε ότι
έχουν εξαφανιστεί και τα τελευταία υπολείμματα σκόνης ή άλλων ουσιών.). Σε λείες επιφάνειες όπου
αναμένεται κακή προσκόλληση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης με
χαλαζιακή άμμο.

2. Ως στήριγμα για την πρώτη σειρά θερμομονωτικών πλακών λειτουργεί το θεμέλιο ή κάποια
προέκταση τοιχίου. Αν στην επιφάνεια του τοιχίου δεν υφίσταται τέτοιο στήριγμα ή αν οι θερμομονωτικές
πλάκες εφαρμόζονται μόνο σε μέρος τοίχου, τότε η κατώτερη σειρά πλακών τοποθετείται σε ειδική
μεταλλική ράγα, η οποία στηρίζεται με τη βοήθεια βιδών σε οριζόντιο επίπεδο στο κατάλληλο ύψος.
Επιπρόσθετα, μπορεί να βοηθήσει ο ξύλινος οδηγός που αφαιρείτσι πριν το βασικό σοβάτισμα.

3. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το κατώτερο άκρο της εξωτερικής θερμομόνωσης προστατεύεται με
λωρίδα υαλοπλέγματος φάρδους 30-50 εκατοστά η οποία προσκολλάται στον τοίχο ενώ το ελεύθερο άκρο
της μετά την αφαίρεση του ξύλινου οδηγού, διπλώνεται στην κατ’ωτερη άκρη της θερμομονωμένης πλάκας.
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4. Η συγκολλητική κόλλα τοποθετείται στο περίγραμμα των θερμομονωτικών πλακών και εντός
αυτού(σε 6 σημεία). Οι θερμομονωτικές πλάκες τοποθετούνται η μία δίπλα στην άλλη σε σχήμα και
σύστημα κτισίματος. Η συγκολλητική μάζα χρησιμοποιείται σε περίπτωση συγκόλλησης πλακών
πολυστερίνης σε λείες επιφάνειες και εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια της πολυστερίνης.
5.

6. Οι πλάκες από πετροβάμβακα στη φάση κόλλησης πρέπει επιπλέον να στηρίζονται με τη χρήση
ειδικών αγκύριων – τέσσερα τεμάχια ανά πλάκα. Οι ενώσεις πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς τη
συγκολλητική μάζα. Στις γωνίες οι πλάκες πρέπει να κόβονται.

7. Σε περίπτωση που το κτίριο στο οποίο εφαρμόζεται η εξωτερική θερμομόνωση υπερβαίνει το ύψος
των 6 μέτρων ή αν το υπόστρωμα για την κόλληση θερμομονωτικών πλακών είναι προβληματικό ή πολύ
απορροφητικό ή αν το βάρος του θερμομονωτικού συστήματος είναι μεγαλύτερο των 10 Kgr/m², τότε οι
πλάκες πολυστερίνης στηρίζονται επιπλέον με 6-8 αγκύρια ανά m² με διάφορους τρόπους. Το βάθος
στήριξης των αγκυρίων στον τοίχο πρέπει να είναι >= 5 cm και η οπή πρέπει να είναι κατά 2 cm
μεγαλύτερη.

8. Αγκύρια υπάρχουν μεταλλικά και πλαστικά σε διάφορες διαστάσεις και τύπους ανάλογα με το
υπ’οστρωμα. Η επιλογή εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου και από την κατάσταση του υποστρώματος για
την εφαρμογή των μονωτικών πλακών. Σε κάθε περίπτωση ανοίγουμε πρώτα με τη χρήση του ειδικού router
τρύπα με διάμετρο ίση με του βύσματος ώστε να χωνευτεί 2 εκατοστά μέσα στην θερμομονωτική πλάκα.
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9. Το κενό το σφραγίζουμε με αφρό πολυουρεθάνης ή με τη χρήση ειδικής τάπας από πολυστερίνη. Σε
καμιά περίπτωση δε χρησιμοποιούμε κόλλα για να γεμίσουμε το κενό ανάμεσα στις πολυστερίνες.
10.

11. Όλες οι γωνίες προστατεύονται με ειδικά διατρητά πλαστικά γωνιόκρανα τα οποία τοποθετούνται
στο μονωτικόόστρωμα με κόλλα.

12. Ο βασικός σοβάς περνιέται σε δυο στρώσεις συνολικού πάχους 2,5 – 3 mm επικαλύπτοντας το
υαλόπλεγμα. Η πρώτη στρώση εφαρμόζεται πάνω στην πολυστερίνη και επ’ αυτής επικολλάται το
υαλόπλεγμα από το πάνω σημείο της όψης προς το δάπεδο. Κατά φάρδος και κατά μήκος του πλέγματος
γίνονται επικαλύψεις κατά 10-20 cm. Στις γωνίες το υαλόπλεγμα γυρίζει προς την αντίθετη πλευρά και από
τις δυο πλευρές της γωνίας.

13. Στην περίπτωση που τα ήδη τοποθετημένα γωνιόκρανα δεν έχουν αντίστοιχο υαλόπλεγμα ακολουθεί
η δεύτερη στρώση συνολικού πάχους 0,5 mm για τα οργανικά συστήματα και αμέσως μετά την τοποθέτηση
υαλοπλέγματος λειαίνεται η επιφάνεια. Για τους ψιλόκοκκους διακοσμητικούς σοβάδες ή στις περιπτώσεις
που η τεχνική φρέσκο σε φρέσκο δεν είναι εφαρμόσιμη, η επιφάνεια του ανόργανου βασικού σοβά πρέπει
να λειαίνεται πολύ καλά, κάτι το οποίο γίνεται πιο εύκολα αν η δεύτερη στρώση έχει στεγνώσει πλήρως
μετά από 4-6 μέρες μετά την εφαρμογή του υαλοπλέγματος. Μετά ακολουθεί η τοποθέτηση του τελικού
διακοσμητικού επιχρίσματος με σπάτουλα ή και με τη χρήση μηχανημάτων.
Το πρώτο χέρι βασικού επιχρίσματος περνιέται αφού:
1. Τοποθετηθούν γωνιόκρανα και τα ειδικά προφίλ για αρμούς διαστολής
2. Γίνει επικόλληση ελεύθερου άκρου υαλοπλέγματος αρχικής σειράς θερμομονωτικών πλακών
3. Γίνει οπλισμός των γωνιών όλων των ανοιγμάτων των προσόψεων με κομμάτια υαλοπλέγματος
50Χ50 cm, διαγώνια σε σχέση με το περίγραμμα. Τα φύλλα υαλοπλέγματος επικαλύπτονται κατά 10 cm.
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14. Σε κανονικές συνθήκες ο βασικός ανόργανος σόβας σκληραίνει μετά από 4-6 μέρες ή περίπου 1
ημέρα για κάθε χιλιοστό του πάχους. Αφού στεγνώσει, ο βασικός σοβάς περνιέται με έγχρωμο αστάρι. Στον
τελικό σοβά(έγχρωμο ή λευκό), αφήνουμε αρμό μεταξύ αυτού και των κασών των κουφωμάτων και των
μαρμαροποδιών. Ο αρμός γεμίζεται με ελαστομερή μαστίχη, όταν ο τελικός σοβάς θα είναι στεγνός.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε και αυλάκια πάνω στην πολυστερίνη με ειδικό ρούτερ. Τοποθετούμε στο
αυλάκι ειδικό τεμάχιο με υαλόπλεγμα, το οποίο τοποθετούμε με την ίδια διαδικασία που εφαρμόζουμε τα
γωνιόκρανα. Οι σοβάδες είναι έτοιμοι προς χρήση και μπορού να τριφτούν κυκλικά, κάθετα ή οριζόντια.
Δεν ρηγματώνουν και δεν ξεφλουδίζουν και δεν αποκολλώνται. Είναι φιλικοί προς το περιβάλλον,
ανθεκτικό στη μούχλα και στην άλγη και δεν περιέχουν τσιμέντο. Μπορούν να εφαρμοστούν σε επιφάνειες
όπως μπετόν, σε επιφάνειες από μείγματα ινών, ξύλου,τσιμέντου, γυψοσανίδες…

15. Οι τελικοί ακρυλικοί, συλικονούχοι μαρμαροσοβάδες, διακοσμητικοί σοβάδες δίνουν το τελικό
αισθητικό αποτέλεαμα καθώς και την τελική δυνατή προστασία του συστήματος στις αντίξοες καιρικές
συνθήκες. Διαθέτουν μεγάλη αντοχή στον καιρό σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες καθώς και σε
περιβάλλον κοντά στη θάλασσα. Οι διακοσμητικοί σοβάδες έχουν τη μεγαλύτερη αντοχή και ικανότητα
συγκόλλησης. Έχουν υδρατμοπερατότητα και αδιαβροχότητα. Προσόχη όμως στην επιλογή της απόχρωσης.
Κατά τους θερινούς μήνες η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι πάνω από 40◦C και είναι ακόμα μεγαλύτερη
αν έχετε επιλέξει σκούρα απόχρωση.
16. Η συντήρηση του συστήματος είναι απλή και περιλαμβάνει μόνο τη βαφή του τελικού επιχρίσματος
με την ειδική ακρυλική βαφή κάθε 10-15 χρόνια.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Το παράδειγμα αφορά διώροφη μονοκατοικία στην περιοχή του Τρίλοφου Θεσσαλονίκης, της
οποίας ο ιδιοκτήτης είχε αποφασίσει να βάψει τους μεν εξωτερικούς τοίχους γιατί η μπογιά σε πολλά
σημεία είχε ξεφλουδίσει, ενώ σε κάποια άλλα η υγρασία είχε εισχωρήσει περισσότερο ώστε να φουσκώσει
το σοβά. Τους δε εσωτερικούς τοίχους είναι υποχρεωμένος να τους βάφει κάθε 2-3 χρόνια, λόγω της
μούχλας που δημιουργείται σε μερικά σημεία. Φαίνονται λοιπόν τρεις προτάσεις θερμομόνωσης με
διαφορετικά υλικά, που ταυτόχρονα με την ανακαίνιση που ήθελε να κάνει ο πελάτης, του επέστρεψαν σε
σύντομο χρονικό διάστημα τα λεφτά που επένδυσε και θα συνεχίσουν να του προσφέρουν κέρδος και μετά
το πέρας της απόσβεσης.
Είναι χαρακτηριστικό πώς όσο μεγαλύτερη είναι η επένδυση, τόσο πιο σύντομη είναι η απόσβεσή
της και το μετέπειτα κέρδος της.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κόστος βαψίματος εξωτερικών τοίχων

Επιφάνεια
200

Ευρώ/m2
5

Ευρώ
1000

Κόστος βαψίματος εσωτερικών τοίχων

Επιφάνεια
672

Ευρώ/m2
3

Ευρώ
2016

Ευρώ/τόνο

Ευρώ/έτος

Κόστος Θέρμανσης

Ψυκτική μονάδα (18000 BTU)

Κόστος Ψυκτικής μονάδος

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Τόνοι
πετρέλαιου/έτος
4

600
Ώρες ζωής
Ισχύς (KW)
μονάδας
5,23
5000
Ώρες
Ευρώ αγοράς
χρήσης/έτος
800
300
Κατανάλωση
Ευρώ/ΚWh
(KWh)
1569
0,1219985

Συνολικό κόστος Θέρμανσης - Ψύξης
Περίπτωση Α
Κόστος Εξωτερικής Θερμομόνωσης
(Ευρώ/m2)

2400

Ευρώ/έτος
48
Ευρώ/έτος
191
Συνολικά
Ευρώ/έτος
2639

Περίπτωση Β Περίπτωση Γ
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40

50

Συνολικό κόστος του συστήματος (Ευρώ)

6400

8000

10000

Μείωση κόστους Θερμ.-Ψύξης (%)

15

25

40

Ετήσια εξοικονόμιση ενέργειας (Ευρώ)

396

660

1056

Έτη απόσβεσης

8,5

7,6

6,6
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ
Κοστολόγηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά βρήκαν φυλλάδια από διάφορες εταιρίες με
ενδεικτικές τιμές για την εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο σχολείο μας. Επίσης,
επικοινωνήσαμε ηλεκτρονικά με διάφορες εταιρίες, επισκέφθηκαν το σχολείο μας τεχνικοί από διάφορες
εταιρίες για να δούν την εξωτερική του όψη, να μετρήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να δώσουν την
προσφορά τους για την κατασκευή του συστήματος.
Κόστος για την εγκατάσταση του σύστηματος(υλικά – εγκατάσταση – σκαλωσιές – ΦΠΑ) στο
σχολείο μας.
Επιφάνεια τοιχοποιίας Γυμνασίου Λουτρού:
Επιφάνεια τοιχοποιίας ισογείου + Επιφάνεια τοιχοποιίας ορόφου = 225 + 160 = 385 m²

Α.
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Κόστος υλικών εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης: 13,62 ευρώ / m² χωρίς Φ.Π.Α.
35

Β.
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Κόστος υλικών εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης: 15,65 ευρώ / m² χωρίς Φ.Π.Α.
Γ.

Κόστος υλικών εγκατάστασης εξωτερικής θερμομόνωσης: 16~-17 ευρώ / m² χωρίς Φ.Π.Α.

Τιμή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με οργανικό έγχρωμο επίχρισμα: 13,5-17 ευρώ/
m²(χωρίς Φ.Π.Α) / 16,60 -20,90 ευρώ/ m²(με Φ.Π.Α)
Κόστος εργασίας ανά m2 είναι: 18-19 ευρώ/m2
Κόστος υλικών που εφαρμόζονται στις γωνίες, στη ζώνη στεγάνωσης και σε ειδικές εφαρμογές: 1115 ευρώ/m2
Συνολικό κόστος κατασκευής συστήματος ανά m²(με ΦΠΑ): 48 - 55 ευρώ/ m²
Συνολικό κόστος κατασκευής εξωτερικής θερμομόνωσης: 18400 - 22000ευρώ
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Με βάση τις προσφορές που πήραμε από τις διάφορες εταιρίες βγάλαμε το συμπέρασμα ότι για την
κατασκευή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο σχολείο μας το συνολικό κόστος εγκατάστασης
κυμαίνεται από 48 - 55 ευρώ/ m².

Το σημαντικό κέρδος από την κατασκευή του συστήματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας για
θέρμανση και ψύξη που φθάνει το 40 – 50%. Δηλαδή αν το χρόνο χρειαζόμαστε για θέρμανση 2500 λίτρα
πετρέλαιο με το συστημα αυτό μπορούμε να εξοικονομήσουμε περίπου 1000 λίτρα. Άρα μπορούμε να
έχουμε κέρδος 1400 ευρώ το χρόνο(τιμή πετρελαίου έτος 2012 / 1,4 ευρώ το λίτρο περίπου).
Επιπλέον έχουμε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 40% από τις ανάγκες για ψύξη το
καλοκαίρι με τη χρήση ανεμιστήρων και κλιματιστικών.
Το συνολικό κέρδος από την εξοικονόμηση σε θέρμανση και ψύξη μπορεί να είναι περίπου 20002500 ευρώ το χρόνο. Επομένως η απόσβεση του συστήματος μπορεί να γίνει σε 8-10 χρόνια περίπου.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η σωστή θερμομόνωση απαιτεί ενεργειακή επιθεώρηση και
εξειδικευμένη μελέτη θερμομόνωσης από μηχανικό. Η υπεραπλούστευση της μπορεί να οδηγήσει σε
εσφαλμένα συμπεράσματα. Κανένα κτίριο δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα φαινομενικά παρόμοιο, ακόμη
και της ίδιας περιοχής.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το αποτέλεσμα μπορεί μόνο να βελτιώνεται καθώς¨

Η ενέργεια (ηλεκτρική, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ.) μπορεί μόνο να ακριβαίνει.

Οι θερμοκρασιακές διαφορές γίνονται ολοένα και πιο έντονες και επομένως η απαίτηση για
θέρμανση και ψύξη μεγαλύτερη.
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2. Φυτεμένο δώμα

Είναι ένα θερμικό σύστημα που έχει σημαντικές θερμομονωτικές ιδιότητες για το καλοκαίρι,
αλλά και για το χειμώνα. Τη θερινή περίοδο, έχει την ιδιότητα να ανακλάει 20-30% της ηλιακής
ακτινοβολίας που φτάνει στο δώμα και απορροφάει το υπόλοιπο τμήμα της στην επιφάνεια των φύλλων.
Επίσης το χώμα, λόγω της θερμοχωρητικότητας του, επιβραδύνει τη ροή θερμότητας προς το εσωτερικό του
κτηρίου. Το φυτεμένο δώμα αποτελεί, άρα, μέσο θερμικής μόνωσης του κτηρίου, λόγω των υλικών που το
αποτελούν (χώμα ικανού πάχους και αέρας που εγκλωβίζεται μεταξύ των φυλλωμάτων των φυτών).
Γενικότερα, η φύτευση βλάστησης στο δώμα, πέρα από τη μείωση των καλοκαιρινών θερμικών φορτίων,
συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνει την ποιότητα της ατμόσφαιρας,
καθαρίζοντας των αέρα από ρύπους και παρέχοντας οξυγόνο, αλλάζει το μικροκλίμα της περιοχής,
μειώνει την ηχορύπανση, τη σκόνη και το νέφος.
Επιπροσθέτως, προστατεύει τα υποκείμενα μονωτικά υλικά από φθορές που θα προκαλούσε η
έκθεσή τους στον ήλιο, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.
Επίσης, τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν και στη συγκράτηση των νερών της βροχής.
Φύτευση μπορεί να γίνει πάνω σε δώματα και κεκλιμένες στέγες από μπετόν ή και πάνω σε ξύλινες
κεκλιμένες στέγες, ακόμη και όταν οι κλίσεις είναι μεγάλες, διότι το ριζικό σύστημα των φυτών λειτουργεί
ως οπλισμός στη μάζα του χώματος και το συγκρατεί αποτελεσματικά ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλης
κακοκαιρίας.
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ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
1. Αδιάβροχη μεμβράνη
2. Προστατευτικό στρώμα-φράγμα ριζών (Αντιριζική Μεμβράνη)
3. Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και μηχανικής προστασίας της μόνωσης
4. Αποστραγγιστικό Σύστημα
5. Διηθητικό φύλλο
6. Εδαφικό μίγμα
7. Φυτά
Αντιρριζική μεμβράνη
Η αντιρριζική μεμβράνη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά με πυκνή δομή τα οποία
εμποδίζουν τη διείσδυση των ριζών. Η ανάγκη τοποθέτησής της εξαρτάται από το είδος της μεμβράνης
στεγανοποίησης. Οι συνθετικές οπλισμένες μεμβράνες στεγανοποίησης συνήθως δεν απαιτούν την ύπαρξη
αντιρριζικής προστασίας.
Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης
Το υπόστρωμα προστασίας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικά που καθορίζονται στα
διεθνή πρότυπα (π.χ.FLL 2008, Water retention). Συνήθη υλικά κατασκευής είναι οι πολυεστερικές
συνθετικές και ανακυκλωμένες ίνες. Το υπόστρωμα θα πρέπει να έχει πάχος από 3 ως 15 mm, και να
συγκρατεί νερό από 3 l/m2 ως 10 l/m2 ώστε να προσφέρει επιπλέον προστασία στην υποκείμενη αντιριζική
μεμβράνη καθώς και στα συστήματα στεγανοποίησης από πλήγματα.
Διηθητικό φύλλο
Θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τον κατασκευαστή η καταλληλότητά του για χρήση σε φυτεμένα
δώματα και να είναι ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρμακα,
εκκρίσεις ριζών κλπ. Επίσης να είναι βιολογικά και χημικά ουδέτερο. Η κατηγορία αντοχής του σύμφωνα
με διεθνή ή εθνικά πρότυπα (π.χ. DIN ISO 12236).
Αποστραγγιστικό σύστημα
Η επιλογή του αποστραγγιστικού συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στα διεθνή πρότυπα και να
τεκμηριώνεται η συμβατότητα της επιλογής τόσο με τον τύπο της βλάστησης, και του υποστρώματος καθώς
επίσης και με τις κλιματικές συνθήκες και τις απαιτήσεις ικανότητας αποστράγγισης, όγκου πλήρωσης και
αποθήκευσης νερού Θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στη μελέτη τα εξής (υπολογισμένα σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα):
• Ικανότητα αποστράγγισης νερού (τυπικές τιμές: 0,5- 8,1 l/m2xs)
• Όγκος Πλήρωσης (τυπικές τιμές: 10- 30 l/m2)
• Ικανότητα αποθήκευσης Νερού (τυπικές τιμές >3 l/m2)
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Είδη βλάστησης
Σπόροι
Το μίγμα σπόρων πρέπει να είναι πιστοποιημένο και να μεταφερθεί στον τόπο του έργου σε
σφραγισμένους σάκους. Θα πρέπει να αναγράφονται:
α. Τα είδη των σπόρων και η επί της εκατό αναλογία τους.
β. Ο βαθμός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%)
γ. Ο βαθμός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%)
δ. Ο χρόνος παραγωγής.
ε. Η επωνυμία του οίκου παραγωγής.
Τάπητες βλάστησης
Οι τάπητες βλάστησης που μπορούν να επιλεγούν είναι:
• Τάπητας βλάστησης χωρίς ενίσχυση δομής
• Τάπητας βλάστησης ενισχυμένος με οργανικές ίνες
• Τάπητας βλάστησης ενισχυμένος με τρισδιάστατο πλέγμα
Προκατασκευασμένοι χλοοτάπητες
Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω έχουν να κάνουν με την ποιότητα, του
προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα που μπορεί να επιλεγεί:
• Γνωστοποίηση ταυτότητας σπόρου ποικιλιών ή μιγμάτων καθώς και η σύνθεση τους, που
χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του τάπητα.
• Ηλικία όχι μεγαλύτερη των 10 μηνών.
• Το πάχος της λωρίδας πρέπει να είναι 16 mm χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το φύλλωμα και το
πάχος του thatch.
• Το μέγεθος της λωρίδας να είναι κατόπιν συμφωνίας και σύμφωνα με τη μελέτη.
• Η αντοχή της λωρίδας πρέπει να είναι μεγάλη έτσι ώστε όταν την κρατάμε από το ένα άκρο να μην
σπάει η να σχίζεται.
• Άριστη φυτοϋγιεινή κατάσταση του χλοοτάπητα χωρίς μυκητολογικές καιεντομολογικές
προσβολές.
• Πλήρης απουσία ζιζανίων.
• Άριστη πυκνότητα χλοοτάπητα έτσι ώστε όταν κουρεύεται σε ύψος 4 cm να μην φαίνεται καθόλου
το χώμα.
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Οι φυτεμένες στέγες χωρίζονται σε τρεις βασικούς τύπους:
• Εκτατικός Τύπος:
To σύστημα αποτελείται από πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών με ελαφρύ υπόστρωμα
ανάπτυξης των φυτών ύψους έως 20 εκατοστών. Το φορτίο του συστήματος είναι μικρό (περίπου 120
kg/m2 –κορεσμένο-) και το ριζικό σύστημα των φυτών επιφανειακό. Επιλέγονται φυτά ανθεκτικά στην
ξηρασία, ώστε να μην απαιτείται πολύ συχνός ποτισμός, αλλά και φυτά ανθεκτικά στον άνεμο και στο
ψύχος. To sedum, είναι για παράδειγμα, φυτό που αντέχει 60-80 μέρες χωρίς πότισμα. Εκτατικός τύπος
φυτεμένου δώματος μπορεί να εφαρμοσθεί σε κλίσεις μέχρι και 33%.

42

Ημιεντατικός Τύπος:
Είναι το σύστημα που αποτελείται από υπόστρωμα ύψους μέχρι 25 εκατοστών και περιλαμβάνει
φυτική κάλυψη με χλοοτάπητα, θάμνοι, ή φυτά εδαφοκάλυψης. Το φορτίο κυμαίνεται στα 100-270 kg/m2
και σχέση με τον προηγούμενο τύπο, συγκρατεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού.

Εντατικός Τύπος:
Πρόκειται για φύτευση με θάμνους, ποικιλία φυτών, ακόμη και δέντρα, πράγμα που σημαίνει ότι το
φορτίο είναι μεγαλύτερο των 300 kg/m2. Ο τύπος αυτός φυτεμένης στέγης απαιτεί τακτική συντήρηση και
παρουσιάζει την μορφή ολοκληρωμένου κήπου.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Μείωση ηχορύπανσης
Στα πράσινα δώματα, ο συνδυασμός του χώματος, των φυτών και των παγιδευμένων στρωμάτων του
αέρα λειτουργεί ως φίλτρο απομόνωσης του ήχου. Ένα φυτεμένο δώμα μπορεί να μειώσει την ένταση του
ήχου που αντανακλάται κατά 3 dB και να βελτιώσει την ηχομόνωση του κτιρίου κατά 8 dB.
Μείωση της απορροής των υδάτων
Τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων, ενώ ανάλογα με την κατασκευή και τον τύπο, μπορούν να μειώσουν την απορροή των νερών της βροχής έως και 90%,
με αποτέλεσμα την αποφόρτιση των δικτύων ομβρίων των αστικών κέντρων και κατά συνέπεια
τον έλεγχο των πλημμυρών. Σε πράσινο δώμα «εκτατικού τύπου», το ποσοστό κατακράτησης
του νερού βροχόπτωσης κυμαίνεται περίπου στο 50-60%. Στην αποχέτευση οδηγείται το 30%, ενώ
το υπόλοιπο 70% αποθηκεύεται στο χώμα και στις αποστραγγιστικές στρώσεις, προσφέροντας
θετικά - µέσω της βραδείας εξάτμισης – στον κύκλο νερού, στο μικροκλίμα του κτιρίου και ευρύτερα στο
κλίμα της περιοχής.
Δέσμευση σκόνης και ρύπων
Ένα μεγάλο ποσοστό των σωματιδίων της ατμόσφαιρας δεσμεύεται από το φύλλωμα των φυτών,
λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως φίλτρο συγκράτησης πολλών επιβλαβών συστατικών του αέρα.
10 m² επιφάνεια δώματος, φυτεμένη µε χόρτο, μπορεί να καθαρίσει ποσότητα 2 kg ρύπων
ετησίως. Στην περίπτωση των πράσινων δωμάτων, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα του
εξωτερικού περιβάλλοντος επηρεάζει άμεσα και αυτή του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων.
Βελτίωση του μικροκλίματος των αστικών περιοχών
Τα πράσινα δώματα αυξάνουν την υγρασία της ατμόσφαιρας και δροσίζουν. Τα φυτά με την
ανακλαστική τους ικανότητα και με τη διαδικασία της εξάτμισης και της διαπνοής, απορροφούν μεγάλες
ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας, αποτρέποντας την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στο αστικό
περιβάλλον και συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση του φαινομένου της «αστικής θερμικής νησίδας».
Ακόμη εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με οξυγόνο και την αποδεσμεύουν από το διοξείδιο του άνθρακα με
τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Φυσικό καταφύγιο για την τοπική πανίδα και χλωρίδα
Με την κατασκευή κήπων στα δώματα και την επαναφορά της «χαμένης» φύσης μέσα στο
πυκνοδομημένο περιβάλλον των αστικών κέντρων, είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν πολλά είδη
χλωρίδας και πανίδας, τα οποία στη στάθμη του εδάφους δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν.
Χρήση ανακυκλωμένων υλικών
Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων μπορεί να
είναι ανακυκλωμένα, ενώ άλλα μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Επανάκτηση περιοχών πρασίνου
Η μικρή έκταση των δημόσιων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό και η διαρκής συρρίκνωση τους
από άλλες λειτουργίες, καθιστά τα φυτεμένα δώματα έναν από τους λιγοστούς εναπομείναντες τρόπους
επαναφοράς της βλάστησης στον αστικό χώρο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Αξιοποίηση χώρου
Με τη δημιουργία βατών φυτεμένων δωμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν πολλοί ανεκμετάλλευτοι
χώροι, οι οποίοι σήμερα μόνο αισθητική υποβάθμιση «προσφέρουν» στο δομημένο περιβάλλον και να
παρέχουν μέρη για ψυχαγωγία, χαλάρωση και κοινωνικοποίηση.
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Πλεονεκτήματα αισθητικά
Τα φυτεμένα δώματα ομορφαίνουν τα κτίρια και τις γειτονιές. Με την κατασκευή πράσινων
δωμάτων και στεγών, επιτυγχάνεται αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος του αστικού χώρου, η
εικόνα του οποίου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά απογοητευτική.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Μείωση κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη
Το πράσινο δώμα ενισχύει τη θερμομόνωση και μειώνει τις ενεργειακές απώλειες και τις θερμικές
ανταλλαγές με το περιβάλλον. Η θερμοχωρητικότητα του φυτεμένου δώματος είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε
σχέση με αυτήν ενός συμβατικού δώματος, εξαιτίας της μεγάλης θερμικής μάζας των κηπευτικών
στρώσεων. Το καλοκαίρι τα φυτά παρέχουν πλήρη σκιασμό της επιφάνειας του δώματος, δεν επιτρέπουν τη
διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και εξασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό τη μειωμένη θερμαντική
επιβάρυνση του κτιρίου. Με τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής, τα φυτά προσφέρουν ψυκτικά φορτία, τα
οποία με τη σειρά τους παρέχουν δροσισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας (πετρέλαιο το χειμώνα, air condition
το καλοκαίρι) μπορεί να φτάσει το 30%. Έτσι μέσα σε λίγα χρόνια υπάρχει απόσβεση της δαπάνης από την
εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και συμβολή στη γενικότερη οικονομία της χώρας.

Ενίσχυση της διάρκειας ζωής της κατασκευής του δώματος
Το φυτεμένο δώμα προστατεύει τα υποκείμενα μονωτικά υλικά από φθορές που θα προκαλούσε η
έκθεση τους στον ήλιο, στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας,
αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρκεια ζωής τους.
Αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας
Αναμφίβολα, τα φυτεμένα δώματα εκτός από τα κοινωνικά, κατασκευαστικά, ενεργειακά,
περιβαλλοντικά και αισθητικά οφέλη που προσφέρουν, αποτελούν στοιχεία υψηλής ποιότητας και
προσδίδουν στο κτίριο ιδιαίτερη αξία και κέρδος.

Άμεσα:
Μείωση της θερμοκρασίας επιφανείας της στέγης έως 45ο
Σταθεροποίηση της επιφανειακής θερμοκρασίας κάτω από 35ο
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Περιορισμός της εσωτερικής θερμοκρασίας κατά 10ο
Μείωση της απώλειας θερμότητας τους χειμερινούς μήνες
Μείωση του κόστους θέρμανσης και ψύξης έως 50%
Άμεση απόδοση της επένδυσης
Μεσοπρόθεσμα:
Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό και πετρέλαιο για τον κλιματισμό του κτηρίου έως 2
λίτρα/τ.μ.
Απόσβεση της επένδυσης το πολύ μέσα σε 5 χρόνια
Μείωση των εργασιών συντήρησης του κτηρίου
Μακροπρόθεσμα:
Διπλασιασμός της διάρκειας ζωής της θερμομόνωσης της στέγης από τα 30 χρόνια με συμβατική μόνωση
στα 60 χρόνια
Παράταση της διάρκειας ζωής του κτηρίου
Αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου
Η διεθνής εμπειρία
Η Γερμανία είναι η πρώτη στον κόσμο σε κάλυψη ταρατσών τοποθετώντας περίπου 930.000 τ.μ.
πράσινες οροφές τον χρόνο. Τα αίτια αυτής της μεγάλης διάδοσης είναι η υποστηρικτική νομοθεσία της
κεντρικής και των τοπικών κυβερνήσεων, µε την επιδότηση για την κατασκευή κάθε ενός τ.µ. πράσινου
δώματος. Στη Στουτγάρδη και στο Μανχάϊµ, ψηφίστηκε τοπικός νόμος, που απαιτεί την εγκατάσταση
πράσινου δώματος σε κάθε οριζόντια οροφή - δώμα βιομηχανικού κτιρίου. Το κίνητρο από την τοπική
κυβέρνηση για εφαρμογή πράσινων δωμάτων ήταν το επίδομα, συνδεόμενο µε αποδεικνυόμενη ποιοτική
και ποσοτική διαχείριση της καταιγίδας. Στη Σουηδία όλα τα νέα κτίρια ξαναφτιάχνουν τον χώρο που
χρειάστηκαν να κτιστούν, στις οροφές. Ακόμη από τα παλιά κτίρια ζητούνται να καλύψουν το 20% της
οροφής. Στη Βιέννη, προβλέπουν επιδοτήσεις και παροχές για την εγκατάσταση πράσινων οροφώνδωμάτων σε τρία στάδια του προγράμματος: σχεδιασμός, εγκατάσταση και τρία χρόνια μετά την
εγκατάσταση, για τη διασφάλιση της σωστής συντήρησης - υποστήριξης και λειτουργίας. Η πολιτεία του
Maryland και οι πόλεις Portland, Oregon και Seattle προσφέρουν μείωση της δημοτικής φορολογίας για
εγκατάσταση πράσινης οροφής. Τα Δημαρχεία των πόλεων του Σικάγο, της Atlanta, του Τορόντο έχουν
κήπους στις οροφές τους λειτουργώντας ως πρότυπα. Στο εξωτερικό υπάρχουν προγράμματα με τίτλους
«Πράσινες οροφές για υγιείς πόλεις», «Οροφές άγριας πανίδας», «Μια δροσερή οροφή σε μια ζε- στή
πόλη» με στόχο την ανάπτυξη ενός τομέα που ανοίγει νέους ορίζοντες για έρευνα, απασχόληση,
περιβαλλοντικά και οικονομικά ευεργετήματα. Αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και των
προγραμμάτων παροχών στην Ευρώπη, είναι η ανάπτυξη μιας νέας βιομηχανίας για προμηθευτές φυτών και
υλικών, ειδικών στις στεγανοποιήσεις, συνεργείων εγκαταστατών και συντηρητών κ.α. Στη Γερμανία,
Αυστρία, Γαλλία, Νορβηγία, Ελβετία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα πράσινα δώματα έχουν καταστεί ένα
αποδεκτό, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για τον αστικό σχεδιασμό.
Έρευνα που έγινε από το NRC του Καναδά έδειξε ότι την άνοιξη και το χειμώνα σ ένα
συγκεκριμένο φυτεμένο δώμα, η συνολική θερμική ενέργεια που εισχώρησε στο κτίριο από το δώμα ήταν
κατά 85% μειωμένη και η θερμική ενέργεια που διέφυγε από το κτίριο το βράδυ ήταν περίπου 70%
λιγότερη.
Σε σχετική έρευνα η επιστημονική ομάδα του καθηγητή και νυν προέδρου του ΚΑΠΕ κ.
Σανταμούρη σε νηπιαγωγείο με φυτεμένο δώμα στην Αθήνα, βρήκε ότι η μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας για ολόκληρο το κτίριο κυμάνθηκε από 6-49% και για τον όροφο κάτω από το δώμα από 12-87%
Έρευνα που έγινε στο Μόναχο έδειξε ότι η διείσδυση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε κτίριο
του με φυτεμένο δώμα μειώθηκε κατά 99,4%!
Στην Ελλάδα
Η ανάπτυξη των φυτεμένων δωμάτων στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Τα
μελετητικά γραφεία και οι επιστήμονες που ασχολούνται µε τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, την οικολογική
46

δόμηση και τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι λίγοι, σε αντίθεση µε την πλειονότητα των γραφείων που
σχεδιάζουν συμβατικές κατασκευές. Από τα 4 εκατομμύρια κτίρια που υπάρχουν σήμερα στη χώρα, τα 3 είναι κτίρια κατοικίας και το 85% αυτών είναι κατασκευασμένα πριν από το
1985, ημερομηνία που εφαρμόστηκε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης. Έτσι λοιπόν, τα περισσότερα ελληνικά
κτίρια να είναι απροστάτευτα, δεν έχουν θερμική προστασία και επομένως καταναλώνουν υπερβολικά
μεγάλα ποσά ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Εξαιτίας της κακής ποιότητας των κατασκευών, της
αυθαίρετης και άναρχης δόμησης, των δασικών καταπατήσεων και του περιορισμού των ελεύθερων χώρων
πρασίνου, παρουσιάζονται πολύ σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα, παρατηρείται αύξηση της
θερµοκρασίας εξ αιτίας των αντανακλάσεων της ηλιακής ακτινοβολίας, υποβάθμιση του μικροκλίματος και
σημαντική αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Οι πολιτικές και οι δράσεις, για τη διάδοση και την προβολή της πρακτικής της φύτευσης των
δωμάτων στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι:
• Η θέσπιση άμεσων οικονομικών κινήτρων για τους ιδιώτες.
• Η υποχρεωτική φύτευση συγκεκριμένου ποσοστού της επιφάνειας του δώματος σε νέες κτιριακές
κατασκευές, ανάλογα µε την περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες (μέσω της προσθήκης σχετικής οδηγίας
στον Οικοδομικό Κανονισμό).
• Η διαμόρφωση πράσινων δωμάτων σε όλα τα δημόσια κτίρια ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά κτίρια
(σχολεία, πανεπιστήμια), τα οποία θα λειτουργήσουν εκπαιδευτικά για τους νέους και παραδειγματικά για
όλους τους πολίτες, μέσω της πολλαπλότητας λύσεων και χρήσεων τους.

Πράσινα δώματα σε νέες κατασκευές και υφιστάμενα κτίρια
Η κατασκευή πράσινου δώματος στο δώμα ενός κτιρίου προϋποθέτει πρόσθετα φορτία, τα οποία σε
μια νέα κατασκευή μπορούν να υπολογισθούν και ενταχθούν εύκολα και µε μικρότερο κόστος από την
περίπτωση κατασκευής πράσινου δώματος σε υπάρχον κτίριο παλιάς κατασκευής, µη υπολογισμένου στα
συγκεκριμένα νέα πρόσθετα φορτία.
Το βρεγμένο χώμα ζυγίζει περίπου 1,6 kg /m³. Ένα κοινό δώμα υπολογίζεται να δεχθεί βάρος 150 –
200 kg /m² (µη υπολογίζοντας το βάρος χιονιού). Αν ως στρώμα φύτευσης χρησιμοποιηθεί χώμα, το
ελάχιστο βάθος για βλάστηση είναι 8 cm. Ένας αποδεκτός κήπος σε δώμα ή μπαλκόνι σχε-διάζεται για να
φέρει βάρος 500 kg / m², που αντιστοιχεί περίπου σε 30 cm βάθος χώματος. Ένα πράσινο δώμα «εκτατικού
τύπου» είναι κατά πολύ ελαφρύτερο απ’ ότι ένα αντίστοιχο «εντατικού τύπου», µε την ελαφρότερη εκδοχή
– ένα δώμα µε χλόη – να έχει βάρος 55 kg /m², περι- λαμβάνοντας υπόστρωμα, βάθους 6 cm. Από τα
παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα
«εντατικού τύπου» πράσινα δώματα, συνήθως δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα
κτίρια, αλλά κυρίως σε νέες κατασκευές. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ειδικοί, τα περισσότερα παλιά κτίρια,
μπορούν να αντεπεξέλθουν στην διαμόρφωση ελαφρών «εκτατικού τύπου» πράσινων δωμάτων.
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Λογικό κόστος
Το κόστος μετατροπής ενός συμβατικού δώματος σε «πράσινο δώμα» δεν είναι απαγορευτικό.
Διαμορφώνεται από 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (με την τοποθέτηση γλαστρών ή δίσκων) και φθάνει
στα 74 – 295 € / τ.μ. κάτοψης ανάλογα με την κατασκευή και τον τύπο του κήπου που θέλει να φτιάξει
κανείς. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 10 ετών, και οι ποικιλίες των
φυτών είναι συνήθως έτσι επιλεγμένες, ώστε να μην έχουν μεγάλες ανάγκες νερού, με αποτέλεσμα το
κόστος συντήρησης να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.
Εκτατικός τύπος
Το εδαφικό υπόστρωμα στον τύπο αυτό δεν ξεπερνά τα δώδεκα εκατοστά και κοστίζει περίπου 85€
το τετραγωνικό μέτρο. Ο τύπος αυτός φυτεμένου δώματος, συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα
σε σχέση με τους άλλους τύπους καθώς συνδυάζει όλα τα οικολογικά με τα οικονομικά οφέλη. Είναι το
φυτεμένο δώμα που επιλέγουν παγκοσμίως οι περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί καθώς αποσβένει
άμεσα εξοικονομώντας χρήματα για τον επενδυτή από την πρώτη ημέρα της τοποθέτησης του. Επίσης οι
περιορισμένες έως μηδενικές ανάγκες αυτού του τύπου σε συντήρηση και σε άρδευση τον αναδεικνύουν ως
τον πλέον αποδοτικό και από οικολογική άποψη. Ιδιαίτερα στη χώρα μας που το κλίμα χαρακτηρίζεται από
μεγάλες αυξομειώσεις θερμοκρασίας και ισχυρούς ανέμους και όπου η επάρκεια νερού είναι σημαντικά
περιορισμένη ο εκτατικός τύπος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος. Η βλάστηση αποτελείται από βρύα, χλόη,
βότανα, άνθη και ποώδη φυτά για εδαφοκάλυψη. Τα φυτά αυτά έρπουν πάνω στην επιφάνεια και δε
μεγαλώνουν. Τα φορτία είναι μικρότερα από των 1,6 ΚΝ/τ.μ.(160 κιλών/τ.μ.)
Ημιεντατικός τύπος
Αν το πάχος του εδαφικού υποστρώματος είναι από δεκαπέντε έως τριάντα εκατοστά τότε
αναφερόμαστε στον ημιεντατικό τύπο. Η βλάστηση αποτελείται από φύτευση χόρτων, θάμνων και δασικών
ειδών που καλύπτουν το έδαφος και μπορούν να φτάσουν και το μισό μέτρο. Απαιτούν λιγότερη φροντίδα
σε πότισμα και θρεπτικές ύλες από την εντατική φύτευση. Κοστίζει περίπου 95€ το τετραγωνικό μέτρο. Το
βάρος κυμαίνεται από 1,5 έως 2,5 ΚΝ/τ.μ. (150 έως 250 κιλά/τ.μ.).
Εντατικός τύπος
Το εδαφικό υπόστρωμα στο τύπο αυτό ξεπερνάει τα τριάντα εκατοστά και χρειάζεται κανονική
συντήρηση με πότισμα και θρεπτικές ύλες. _εν είναι δυνατή σε κεκλιμένες στέγες παρά μόνο σε επίπεδα
δώματα Είναι μια καλή επιλογή για υγρά και ήπια κλίματα που δεν χαρακτηρίζονται από ισχυρούς ανέμους.
Ο εντατικός τύπος επιβαρύνει σημαντικά το στατικό φορτίο του κτιρίου, βάζοντας σε κίνδυνο ιδιαίτερα τις
παλαιότερες κατασκευές αλλά και εκείνες που βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές. Μπορούν να
φυτευτούν μεγάλα φυτά αρκεί να είναι τοποθετημένα και δεμένα καλά ώστε να μην απειλούνται από τον
άνεμο. (Minke, 2009 ).
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Οι τρεις τύποι φύτευσης
ΕΝΤΑΤΙΚΟΣ

ΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΟΣ

Είδος βλάστησης άνθη, θάμνοι, χλοοτάπητας βότανα, άνθη, θάμνοι
Συνήθης χρήση
κήπος/πάρκα
κήπος/οικολογικό τοπίο
Οικολογικό όφελος
μέτριο
υψηλό
Βάθος υποστρώματος 50-100 εκ.
15-50 εκ.
Βάρος (βρεγμένο)
180-500 kg/τ.μ.
120-200 kg/τμ
Κόστος τοποθέτησης
υψηλό
μέτριο
Πότισμα
συχνό
τακτικό
Κόστος συντήρησης
υψηλό
υψηλό
Απόσβεση
αργή
σχετικά αργή

ΕΚΤΑΤΙΚΟΣ

ποώδη, χλόη, άνθη
οικολογικό τοπίο
υψηλό
2-15 εκ.
50-150 kg/τ.μ.
χαμηλό
καθόλου
χαμηλό
άμεση

Πολλαπλά είναι τα οφέλη από τα φυτεμένα δώματα, τόσο περιβαλλοντικής, όσο κοινωνικής και
οικονομικής φύσεως.
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου της υγρασίας, ο οποίος αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα
διάδοσης των φυτεμένων δωμάτων στο παρελθόν προτείνονται τα εξής:

Κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας προς στεγάνωση

Επαρκείς ρύσεις

Χρήση αντιριζικών ασφαλτικών μεμβρανών και σωστή εφαρμογή τους

Προστασία στεγάνωσης από τις επόμενες εργασίες

Άλλος ανασταλτικός παράγοντας ήταν η στατική επιβάρυνση που επιφέρει ένα φυτεμένο
δώμα.
Αυτός αντιμετωπίζεται ως εξής:




Με σύγχρονα ελαφριά αποστραγγιστικά υλικά που αντικαθιστούν πλήρως το παραδοσιακό
χαλίκι και λειτουργούν επιπλέον ως φίλτρα και ως δεξαμενές αποθήκευσης νερού.
Με ειδικά ελαφριά υποστρώματα φύτευσης που αντικαθιστούν το παραδοσιακό βαρύ κηπόχωμα.
Τέλος, με κατάλληλη επιλογή του τύπου φύτευσης ανάλογα με τα επιτρεπόμενα φορτία.
Θυμίζουμε ότι ακόμη και σε 7-20 cm υποστρώματος φύτευσης υπάρχουν φυτά τα οποία μπορούν
να αναπτυχθούν.

Κόστος κατασκευής φυτεμένου δώματος
Σύστημα υποδομής Floradrain® FD 25
Το σύστημα υποδομής Floradrain® FD 25 είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πράσινες στέγες
εκτατικού τύπου. Το αποστραγγιστικό σύστημα Floradrain® FD 25 σε συνδυασμό με 10 έως 15 εκ.
μηχανικού υποστρώματος ανάπτυξης συμβάλλει στην δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος με
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χαμηλή συντήρηση και επικουρική άρδευση. Για την εφαρμογή του είναι απαραίτητη η δημιουργία ρύσεων
1,5%.
Το σύστημα υποδομής Floradrain® FD 25 εφαρμόζεται σε επίπεδες στέγες και σε στέγες με κλίση
έως 8ο. Η συνολική συγκράτηση νερού ανέρχεται σε 42 lt /τμ. σε ύψος εφαρμογής μόλις 18εκ.
Το αποστραγγιστικό σύστημα Floradrain® FD 25 είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο
πολυαιθυλένιο, έχει μεγάλη αντοχή στη συμπίεση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόβαση για την
δημιουργία σκληρών δαπέδων.
Με συνολικό κορεσμένο φορτίο που δε ξεπερνά τα 100 Kg/m²(~98 Kg/m²), εφαρμόζεται σε
υφιστάμενα κτίρια, διασφαλίζοντας τα μέγιστα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη. Είναι σχεδιασμένο
να συγκρατεί μεγάλη ποσότητα νερού και να επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη των φυτών. Υποστηρίζει μεγάλη
ποικιλία σχεδιαστικών εφαρμογών, κατασκευή μονοπατιών και πλακοστρώσεων.
Εφαρμόζεται κυρίως σε μη προσβάσιμες στέγες ή πρανή και δεν χρειάζεται τακτική συντήρηση.
Επιλέγονται φυτά ανθεκτικά στη ξηρασία, στον άνεμο και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Απαιτεί απλό
σχεδιασμό και εγκατάσταση με μικρά φορτία.
Χαρακτηριστικά: Ελαχίστη συντήρηση – περιοδική άρδευση – Φύτευση με φυτά εδαφοκάλυψης,
ποώδη φυτά – Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 10-15 εκατοστά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής
Ύψος
Βάρος
Διαστάσεις
Χωρητικότητα νερού
Μέγιστο επιβαλλόμενο
φορτίο(κενό)
Τιμή

HDPE υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο
πολυαιθυλένιο
25 mm
1,7
4,7 Kg/m²(υγρό)
Kg/m²(κενό)
Φύλλα 1Χ2
Ρολά πλάτους 1 μέτρου
μέτρα
3 lt/m²
250 KN/m²
Περίπου 80 ευρώ ανά m²

Επιφάνεια δώματος Γυμνασίου Λουτρού: 182 m²
Τιμή συστήματος φυτεμένου δώματος (εκτατικός τύπος): 80 ευρώ/ m²
Συνολικό κόστος κατασκευής φυτεμένου δώματος: 14560

ευρώ

Εκτιμώμενο αναμενόμενο όφελος από την κατασκευή φυτεμένου δώματος: 20% εξοικονόμηση
ενέργειας για ψύξη στον υποκείμενο όροφο του κτιρίου που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο
αμφιθεατρικός χώρος του Γυμνασίου Λουτρού.
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Δώμα Γυμνασίου Λουτρού για εγκατάσταση φυτεμένου δώματος
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3. Σύστημα απορροής βρόχινου νερού

Το επεξεργασμένο μαλακό (απαλλαγμένο από άλατα) νερό της βροχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
περιπτώσεις που δεν απαιτείται υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, όπως στα καζανάκια των W.C, στο πότισμα
των κήπων κτλ. Όπως είναι γνωστό, η ύδρευση των οικισμών απορροφά μικρό μόνο μέρος της συνολικής
κατανάλωσης νερού, καθώς τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο η γεωργική
δραστηριότητα(άρδευση) είναι υπεύθυνη σε ποσοστά που κυμαίνονται από 60% έως 70% για την
κατανάλωση του νερού. Ο επιμερισμός του νερού της ύδρευσης δείχνει ότι το νερό, που χρησιμοποιείται
στα καζανάκια της τουαλέτας και σε άλλες χρήσεις χωρίς ιδιαίτερα υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, φτάνει
περίπου στη μισή ποσότητα που καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό. Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτή η
σημασία τόσο με οικονομικούς, όσο και με περιβαλλοντικούς όρους της εισαγωγής συστημάτων συλλογής
και επεξεργασίας βρόχινου νερού για χρήσεις στις οποίες δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη πόσιμο νερό.
Βρόχινο νερό
Το οικιακό βρόχινο νερό ή οικιακή απορροή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
1. Την απορροή που προέρχεται από πλακόστρωτους καλυμμένους από τσιμέντο χώρους
(πεζοδρόμια, αυλεέ, εξωτερικούς διαδρόμους).
2. Την απορροή που προέρχεται από την καλυμμένη έκταση της κατοικίας και συγκεκριμένα την
οροφή(στέγη, δώμα). Το νερό που προέρχεται από αυτή τη κατηγορία είναι πιο καθαρό και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και ως πόσιμο.
Ποσότητα βρόχινου νερού
Για τον υπολογισμό της ποσότητας απορροής από στέγη πρέπει να λάβουμε υπόψη τους εξής
παράγοντες:
Εμβαδόν επιφάνειας αποστράγγισης
Συντελεστής ικανότητας συλλογής νερού απορροής
Απώλειες
Μέση βροχόπτωση(ημερήσια, μηνιαία, ετήσια )
Εμβαδόν επιφάνειας αποστράγγισης: Ως εμβαδόν επιφάνειας αποστράγγισης θεωρείται όλη η
επιφάνεια η οποία είναι εκτεθειμένη στην βροχόπτωση και διαθέτει την κατάλληλη διάταξη (σύστημα
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υδρορροών) για τη συλλογή του όμβριου νερού. Στην περίπτωση του βρόχινου νερού, οι συγκεκριμένες
επιφάνειες είναι οι κατόψεις των στεγών. Από την επιφάνεια αποστράγγισης έχουν εξαιρεθεί τα μπαλκόνια
επειδή είναι σκεπασμένα και συλλέγουν μόνο μικρό μέρος της βροχής, καθώς επίσης και γιατί δεν πρέπει να
περιλαμβάνονται στην επιφάνεια αποστράγγισης λόγω των ρύπων που υπάρχουν σε αυτά από το καθάρισμά
τους με απορρυπαντικά. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη η απορροή που προκύπτει από τσιμεντοστρωμένες
ή και πλακοστρωμένες εξωτερικές εκτάσεις καθώς είναι ρυπασμένες σε σημαντικό βαθμό από ακαθαρσίες,
έλαια και εδαφικά βακτήρια.

Επιφάνεια απορροής κτιρίου
Μια απλή μέθοδος υπολογισμού της επιφάνειας συλλογής της απορροής είναι ο πολλαπλασιασμός
του μήκους με το πλάτος της περιοχής που περικλείει την επιφάνεια συλλογής. Στην περίπτωση που η
επιφάνεια χωρίζεται σε αρκετές ξεχωριστά παροχετευόμενες περιοχές, το άθροισμα αυτών δίνει την τελική
επιφάνεια συλλογής.
Συντλεστής ικανότητας συλλογής νερού απορροής: Η αποτελεσματικότητα με την οποία γίνεται
συλλογή νερού από μια επιφάνεια εξαρτάται από τα υλικά που χρησιμοποιούνται, το σχδιασμό, την
κατασκευή, τη συντήρηση αλλά και από τη συνολική ποσότητα βροχής που δέχεται η συγκεκριμένη
επιφάνεια. Η αποδοτικότητα με την οποία μια επιφάνεια συλλέγει την απορροή εκφράζεται με το
συντελεστή ικανότητας συλλογής, ο οποιός είναι ένα ποσοστό της κατακρήμνισης που εμφανίζεται ως
απορροή. Η τιμή του συντελεστή κυμαίνεται στο διάστημα από 0,80 – 0,95. Καλό είναι να χρησιμοποιείται
μια μέση τιμή του συντελεστή.

Τιμές του συντελεστή ικανότητας συλλογής
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Απώλειες: Όλα τα υλικά κατασκευής έχουν την ικανότητα να απορροφούν ένα ποσοστό της
βροχόπτωσης που καταλήγει σε αυτά. Ένα λείο, καθαρό και αρκετά αδιαπερατό υλικό κατασκευής στέγης
συμβάλλει στη συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας νερού. Στις στέγες κατασκευασμένες από μέταλλο και με
την απαιτούμενη κλίση, οι απώλειες είναι μηδαμινές. Στέγες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα ή ασφαλτικά
υλικά έχουν απώλειες λιγότερο από 10%, ενώ στέγες καλυμμένες με χαλίκια ή κεραμίδια έχουν απώλειες
μέχρι 15%. Απώλειες εμφανίζονται και στις διάφορες συσκευές που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή του
νερού για τη βελτίωση της ποιότητάς του. Ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής οι απώλειες ανέρχονται
περίπου στο 25% της βροχόπτωσης και υπολογίζεται περίπου στα 2 mm το μήνα
Τεχνικές επεξεργασίας βρόχινου νερού
Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του συστήματος που θα επιλεγεί, τα συστήματα συλλογής
βρόχινου νερού αποτελούνται από 6 βασικά συστατικά:
1. Την επιφάνεια συλλογής η οποία συλλέγει τις κατακρημνίσεις.
2. Τα λούκια και τις υδρορροές, που ουσιαστικά αποτελούν κανάλια νερού που οδηγούν το νερό από
την επιφάνεια συλλογής στη δεξαμενή.
3. Τα φίλτρα/εσχάρες για τα φύλλαιστές πρώτης απόπλυσης και γενικότερα, εξαρτήματα που
απομακρύνουν ρύπους και σωματίδια σκόνης από το νερό που συλλέγεται και οδεύει προς τη δεξαμενή.
4. Μια ή περισσότερες δεξαμενές.
5. Το σύστημα διανομής του αποθηκευμένου και / ή επεξεργασμένου βρόχινου νερού.
6. Το σύστημα επεξεργασίας και το σύστημα απολύμανσης που αποτελούν πρακτικές που
ακολουθούνται όταν το νερό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για οικιακές εσωτερικές χρήσεις.

Τυπικές διατάξεις συστημάτων αξιοποίησης βρόχινου νερού
Γενικά, τα οικιακά συστήματα βρόχινου νερού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Συστήματα υπέργειας δεξαμενής συλλογής

Συστήματα υπόγειας δεξαμενής συλλογής

Συστήματα άμεσης τροφοδοσίας, όπου το νερό αντλείται από τη δεξαμενή συλλογής
και εισέρχεται κατευθείαν στο δίκτυο σωληνώσεων της κατοικίας.

Συστήματα τροφοδοσίας με βαρύτητα, τα οποία παρέχουν νερό στην κατοικία μέσω
μιας δεύτερης δεξαμενής – πέραν της δεξαμενής συλλογής – οπότε η ροή του βρόχινου νερού στο
δίκτυο σωληνώσεων της κατοικίας γίνεται με βαρύτητα και όχι με την προσθήκη αντλίας.
Σύστημα 1: απλό σύστημα (υπέργεια δεξαμενή): Οι βασικές απαιτήσεις του συστήματος είναι η
δεξαμενή συλλογής και κάποια φίλτρα για τα φύλλα που πρέπει να τοποθετηθούν στις υδρορροές. Η
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συγκεκριμένη λύση δεν περιλαμβάνει αντλία. Το αποθηκευμένο βρόχινο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την άρδευση φυτών βεράντας ή κήπου αλλά σε περιορισμένη έκταση με τη χρήση κάποιου δοχείου
ποτίσματος ή με τη χρήση λάστιχου ποτίσματος με δεδομένο, όμως, ότι δεν θα υπάρχει σταθερή πίεση.
Γενικά, η τοποθέτηση μιας υπέργειας δεξαμενής συλλογής είναι απλή και έχει το μικρότερο κόστος για το
νοικοκυριό.

Σύστημα 2: απλό σύστημα(υπέργεια δεξαμενή σε συνδυασμό με αντλία): Αποτελεί ουσιαστικά
επέκταση του 1ου συστήματος με την προσθήκη μιας αντλίας που τοποθετείται μετά τη δεξαμενή του
βρόχινου νερού. Το συγκεκριμένο σύστημα προτείνεται για παροχές μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να
αναλάβει το 1ο (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2ο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όγκο μεγαλύτερο
από 1 m³). Στην περίπτωση αυτή το αποθηκευμένο βρόχινο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση
των φυτών κήπου και βεράντας της κατοικίας με τη χρήση λάστιχου ποτίσματος. Επίσης, το νερό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για πλύσιμο αυτοκινήτων και για άλλες εξωτερικές χρήσεις.

Σύστημα 3:απλό σύστημα(μικρό δοχείο συλλογής και υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης): Στις
περιπτώσεις όπου η τοποθέτηση υπέργειας δεξαμενής πλησίον της κατοικίας δεν είναι εφικτή, προτείνεται η
λύση της τοποθέτησης ενός μικρού δοχείου που παραλαμβάνει την απορροή από τις υδρορροές της
κατοικίας. Στη συνέχεια, η ποσότητα βρόχινου νερού που έχει συλλεχτεί στο δοχείο μεταφέρεται με τη
βοήθεια αντλίας σε μεγάλη υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε σημαντική
απόσταση από την κατοικία. Επίσης, στη διάταξη αυτή προβλέπεται και άλλη μια αντλία η οποία
εξασφαλίζει σταθερή πίεση στην περίπτωση που η μεγάλη δεξαμενή συνδεθεί με κάποιο λάστιχο
ποτίσματος ή με κάποια εξωτερική βρύση μέσω σωληνώσεων. Στο όλο σύστημα θα πρέπει να προστεθούν
κάποια φίλτρα για τα φύλλα στις υδρορροές της κατοικίας αλλά και ένα φλοτέρ που ανάλογα με τη στάθμη
στην οποία βρίσκεται θα ενεργοποιεί την αντλία προκειμένου να αντλήσει το προσωρινά αποθηκευμένο
νερό προς τη μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης. Το συγκεκριμένο σύστημα προτείνεται για όγκους βρόχινου
νερού που κυμαίνονται από 1-30 m³. Το ανακτημένο βρόχινο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
τροφοδοσία συστήματος άρδευσης, εξωτερικών βρυσών – αφού προηγουμένως γίνει εγκατάσταση των
απαραίτητων σωληνώσεων – αλλά και για περιορισμένης κλίμακας άρδευση με τη χρήση ποτιστικού
δοχείου.
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Υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης με μικρό δοχείο συλλογής
Σύστημα 4: απλό σύστημα (μικρό δοχείο συλλογής και υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης(ροή
με βαρύτητα)): Είναι μια παραλλαγή του συστήματος 3 στην περίπτωση που η μορφολογία της περιοχής
ευνοεί τη τοποθέτηση της μεγάλης υπέργειας δεξαμενής σε θέση η οποία έχει σημαντική υψομετρική
διαφορά σε σχέση με τα σημεία ζήτησης. Ενδέχεται να μην απαιτείται και 2η αντλία καθώς η υφιστάμενη
υψομετρική διαφορά εξασφαλίζει τη ροή του αποθηκευμένου βρόχινου νερού με βαρύτητα στα διάφορα
σημεία ζήτησης. Ανάλογα με τη στάθμη που θα τοποθετηθεί η δεξαμενή εξαρτάται και η πίεση που θα έχει
το νερό σε μια βρύση ή στο ακροφύσιο ενός λάστιχου ποτίσματος. Μια δεύτερη αντλία μπορεί να απαιτηθεί
στην περίπτωση που η στάθμη του αποθηκευμένου νερού στην μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης είναι
ιδιαίτερα χαμηλή.

Υπέργεια δεξαμενή αποθήκευσης με μικρό δοχείο συλλογής
Σύστημα 5:απλό σύστημα(υπόγειο σύστημα αποθήκευσης): Η απορροή από τη στέγη συλλέγεται
σε ένα κεντρικό σωλήνα ο οποίος καταλήγει στο υπόγειο σύστημα συλλογής του βρόχινου νερού. Το
σύστημα επίσης απαιτεί την τοποθέτηση φίλτρων για τα φύλλα στις υδρορροές αλλά και ένα επιπρόσθετο
φίλτρο συγκράτησης στερεών μεγάλου μεγέθους στην είσοδο της υπόγειας δεξαμενης. Επιπρόσθετα, πρέπει
να τοποθετηθεί μια αντλία προκειμένου να εξασφαλίζεται σταθερή πίεση στις εξωτερικές βρύσες και σε
λάστιχα ποτίσματος σε περίπτωση που αυτά τροφοδοτούνται από το σύστημα. Η δυναμικότητα ενός τέτοιου
συστήματος κυμαίνεται από 1-30 m³. Η εγκατάσταση ενός υπόγειου συστήματος βρόχινου ννερού μειώνει
τον κίνδυνο ανάπτυξης πάγου στις σωληνώσεις.

Υπόγειο σύστημα συλλογής
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Σύστημα 6: Ολοκληρωμένο σύστημα αξιοποίησης βρόχινου νερού(υπόγεια δεξαμενή –
εξοπλισμός αυτόματης διαχείρισης: Είναι ουσιαστικά επέκταση του προηγούμενου συστήματος με τη
διαφορά ότι στο σύστημα 6 τοποθετούνται επιπλέον φίλτρα και μια διάταξη απολύμανσης προκειμένου το
βρόχινο νερό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εσωτερικές χρήσεις σε περιορισμένη κλίμακα. Επίσης,
για την αποφυγή διακοπής της παροχής σε περιόδους ανομβρίας προβλέπεται και ένας πίνακας ελέγχου ο
οποίος περιλαμβάνει μια αντλία και ένα φλοτέρ το οποίο δείχνει τη στάθμη του νερού στην υπόγεια
δεξαμενή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βρόχινο νερό, ο πίνακας ελέγχου δίνει σήμα προκειμένου η
τροφοδοσία των σωληνώσεων να μην γίνεται από την υπόγεια δεξαμενή αλλά από το δίκτυο ύδρευσης. Το
παραπάνω προυποθέτετην ύπαρξη ή κατασκευή ξεχωριστού δικτύου σωληνώσεων στο οποίο θα
κυκλοφορεί βρόχινο νερό ή πόσιμο της εταιρείας παροχής σε περιόδους ανομβρίας. Δηλαδή το δίκτυο
σωληνώσεων θα περιλαμβάνει τα καζανάκια των λουτρών και τα πλυντήρια στην περίπτωση που επιλεγεί
το βρόχινο νερό για την τροφοδοσία τους. Η δυναμικότητα του συστήματος κυμαίνεται από 1-30 m³.

Ολοκληρωμένο σύστημα αξιοποίησης βρόχινου νερού
Οφέλη συλλογής βρόχινου νερού

Εξοικονόμηση χρημάτων
Η αποφυγή του αυξημένου οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους σχετίζεται με τη χρέωση των
οργανισμών ύδρευσης που επιβάλλουν αυξανόμενη τιμή μονάδας σε συνάρτηση με το καταναλισκόμενο
νερό. Η εγκατάσταση ενός συστήματος επεξεργασίας βρόχινου νερού έχει υψηλό σχετικά κόστος αλλά η
περίοδος απόσβεσης του είναι μικρότερη από δυο έτη. Το κόστος της μετέπειτα λειτουργίας ενός τέτοιου
συστήματος είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό του συστήματος της κεντρικής ύδρευσης.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Με τη μείωση της κατανάλωσης νερού μειώνονται οι ενεργειακές ανάγκες άντλησης που συνήθως
συνίστανται στο κόστος άντλησης από τις γεωτρήσεις και στο κόστος μεταφοράς του στη μονάδα
επεξεργασίας νερού.
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Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων
Η συλλογή των όμβριων υδάτων συνδυαστικά με τεχνικές ανακύκλωσης μειώνει τον ρυθμό χρήσης
των υδάτινων πόρων(επιφανειακών και υπόγειων υδάτων).


Μείωση διάβρωσης και επιφανειακών απορροών
Με τη συλλογή των όμβριων υδάτων από τις στέγες μειώνεται ο ρυθμός απορροής που συχνά
αποβαίνει καταστροφικός σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα οποία παρατηρούνται παροχές αιχμής.

Συστήματα συλλογής όμβριων υδάτων
Η γενική αρχή του συστήματος στηρίζεται στη συλλογή βρόχινου νερού της στέγης αρχικά μέσω
κατάλληλα διαμορφωμένων οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών, οι οποίες παραλαμβάνουν και
απομακρύνουν το νερό. Η συλλεγόμενη ποσότητα νερού, αφού πρώτα φιλτραριστεί, συγκεντρώνεται σε μια
δεξαμενή αποθήκευσης. Αυτά τα συστήματα διαχωρίζονται σε οικιακά, κήπου και εμπορικά.
Οικιακά συστήματα
Βασικές αρχές λειτουργίας
Το οικιακό σύστημα αποτελείται από μια υπόγεια δεξαμενή, στην οποία διατηρείται το
αποθηκευμένο νερό σε χαμηλές θερμοκρασίες και απουσία φωτός για την αποφυγή φυκιών. Σ’ αυτήν
καταλήγει το νερό που συλλέγεται από το σύστημα υδρορροών ενός κτιρίου, αφού πρώτα περάσει από ένα
πρόφιλτρο που συγκρατεί τα μεγάλα σωματίδια(φύλλα, χαλίκια, πέτρες). Κατόπιν το νερό εισέρχεται μέσω
μιας βαλβίδας ηρεμίας κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής με μικρή ταχύτητα, προκειμένου να μην
διαταραχθεί το στρώμα των ιζημάτων του πυθμένα στον οποίο συγκεντρώνονται όλα τα βαρύτερα του
νερού μικροσωματίδια και οι ακαθαρσίες και να αποτραπεί ο επηρεασμός της λειτουργίας του διακόπτη του
πλωτήρα. Τα ελαφρότερα του νερού σωματίδια(γύρη λουλουδιών) που ανέρχονται στην επιφάνεια
απομακρύνονται μέσω της περιοδικής υπερχείλισης και γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο ο
σωστός προσδιορισμός της χωρητικότητας της δεξαμενής. Το καθαρότερο νερό, που βρίσκεται λίγο
χαμηλότερα από τη στάθμη της επιφάνειας, αναρροφάται μέσω της επιπλέουσας βαλβίδας εισόδου της
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υποβρύχιας αντλίας, η οποία βρίσκεται στον πυθμένα, και κατόπιν οδηγείται προς κατανάλωση. Για την
προστασία της αντλίας τοποθετείται ένα επιπλέον φίλτρο που κατακρατεί τα μικρού μεγέθους σωματίδια.

Ο συνδυασμός διακόπτη πίεσης /ελεγκτή ροής εκκινεί και σταματά την αντλία, παρέχοντας
προστασία ξηρής λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία σταματά όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα
νερού. Το νερό της υπερχείλισης από τη δεξαμενή διαμέσου ενός μηχανισμού υπερχείλισης που βρίσκεται
στο θόλο μεταφέρεται προς το δίκτυο όμβριων του οικισμού. Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί και
μετρητής στάθμης για να είναι εύκολη η επιθεώρηση του όγκου του νερού της δεξαμενής. Σε διάφορες
παραλλαγές του το παραπάνω σύστημα μπορεί να εμπλουτιστεί με μικροφίλτρα ή ακόμη και με σύστημα
χημικής απολύμανσης του νερού με τη χρήση δοσομετρικού χλωριωτή. Σε απομακρυσμένες περιοχές το
συλλεγόμενο νερό μπορεί να αναβαθμιστεί σε πόσιμο με τη χρήση μη χημικών συστημάτων απολύμανσης,
όπως με υπεριώδη ακτινοβολία.
Τέλος, για να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό ένα τέτοιο σύστημα απαιτείται μια ελάχιστη
αλλά περιοδική συντήρηση. Αυτή περιλαμβάνει τακτικό καθαρισμό των φίλτρων αλλά και του εσωτερικού
μέρους της δεξαμενής.
Στοιχεία του συστήματος


Όγκος συλλογής

Α. Μικρό δοχείο συλλογής βρόχινου νερού:
Προορίζονται για συλλογή μικρών ποσοτήτων νερού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άρδευση
φυτών χωρίς να μεσολαβεί κάποιο στάδιο επεξεργασίας.
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Βροχοσυλλέκτης μικρής χωρητικότητας με φίλτρο υδρορροής

Υπέργειος βροχοσυλλέκτης

Φίλτρα υδορροής

Αμφορέας – Συλλέκτης βρόχινου νερού

Αμφορέας – Συλλέκτης βρόχινου νερού
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Β. Δεξαμενή
Οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με τις απαιτήσεις και
κατασκευάζονται από πλαστικό, χάλυβα ή σκυρόδεμα.

Τύποι και κόστος πλαστικών δεξαμενών

Οριζόντιες δεξαμενές νερού

Κυλινδρικές δεξαμενές κατακόρυφης τοποθέτησης

Κατακόρυφες δεξαμενές νερού
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Δεξαμενές νερού μικρού πλάτους

Δεξαμενές νερού οριζόντιας και κατακόρυφης τοποθέτησης



Καπάκι και θόλος
Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο ενός συστήματος συλλογής, αποθήκευσης και διανομής βρόχινου
νερού είναι ο θόλος και το καπάκι της δεξαμενής. Ο θόλος, ο οποίος επικάθεται στο άνω άνοιγμα της
δεξαμενής και στον οποίο συνδέονται οι σωληνώσεις πλήρωσης, υπερχείλισης και άντλησης του νερού
μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα, ώστε τα ανοίγματα να έρχονται στην κατάλληλη θέση. Στο θόλο
τοποθετείται η θυρίδα ελέγχου της δεξαμενής. Όλα τα μέρη σφραγίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να
επιτυγχάνεται πλήρης στεγανοποίηση και να παρεμποδίζεται η είσοδος ξένων σωμάτων στη δεξαμενή.
Ανάλογα με τα φορτία που δέχεται από διέλευση ή μη οχημάτων επιλέγεται ως κατασκευαστικό υλικό
μέταλλο ή πλαστικό αντίστοιχα.
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Πρόφιλτρο
Τοποθετείται στον κεντρικό συλλεκτήριο σωλήνα μεταφοράς των βρόχινων νερών μετά την
υπογειοποίησή του. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατακρατούνται μεγάλα σωματίδια, όπως τα φύλλα, που μαζί με
ένα μικρό μέρος των όμβριων υδάτων καταλήγουν στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό όμβριων ή με
ελεύθερη απορροή στο έδαφος. Το 90% όμως περίπου των όμβριων υδάτων κατευθύνονται προς τη
δεξαμενή μέσω της βαλβίδας ηρεμίας, καθώς αυτά τα φίλτρα έχουν ένα ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης.


Εσχάρες
Α. Απλές εσχάρες(σίτες που τοποθετούνται στην κεφαλή της υδρορροής (κατακόρυφος σωλήνας)
και απομακρύνουν διάφορα ογκώδη απορρίματα που έχουν συγκεντρωθεί στην επιφάνεια απορροής

Εσχάρα φύλλων που ενσωματώνεται σε σωλήνα υδρορροής
Β. Σύστημα που επιτρέπει τη διήθηση αλλά και την εκτροπή του νερού χωρίς να φιλτράρεται
προκειμένου να προληφθεί η έμφραξη του στομίου της υδρορροής στην περίπτωση που ο όγκος της
απορροής είναι πολύ μεγάλος.

Εσχάρα στην κεφαλή κατακόρυφου σωλήνα υδρορροής

Σύστημα εσχάρωσης και εκτροπής βρόχινου νερού
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Διαχωριστής πρώτης απόπλυσης

Οι διαχωριστές πρώτης απόπλυσης αποτελούν εξαρτήματα που - όπως και οι εσχάρες – αφορούν
στη διασφάλιση της ποιότητας του βρόχινου νερού πριν από το στάδιο της αποθήκευσης. Ειδικότερα, οι
διαχωριστές αποτρέπουν την είσοδο της πρώτης ποσότητας του βρόχινου νερού στο δοχείο συλλογής. Αυτή
η πρ’ωτη ποσ’οτητα είναι ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας καθώς μεταφέρει μεγάλες συγκεντρώσεις
ρυπογόνων παραγόντων οι οποίοι βρίσκονταν στην επιφάνεια απορροής. Κάποια από τα πλεονεκτήματα
είναι τα μειωμένα έξοδα συντήρησης της δεξαμενής αποθήκευσης, των αντλιών και του υπόλοιπού
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται. Είναι ένα εξάρτημα που χαρακτηρίζεται από εύκολη τοποθέτηση και
μικρό σχετικά κόστος.
Ο διαχωριστής είναι μια απλή συσκευή που ενσωματώνεται στον κατακόρυφο σωλήνα που
καταλήγει στο δοχείο αποθήκευσης του βρόχινου νερού. Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα απλό αυτόματο
σύστημα που δεν εμπλέκει άλλα μηχανικά μέρη ή χειρωνακτικό χειρισμό.
Στον πιο απλό τύπο, η πρώτη ποσότητα βρόχινου νερού που κυλά στις υδρορροές συλλέγεται στο
θάλαμο 1ης απόπλυσης και όταν η στάθμη του στο θάλαμο αυτό είναι η υψηλότερη δυνατή, η υπόλοιπη
ποσότητα βρόχινου νερού ρέει προς το δοχείο αποθήκευσης. Επίσης, στη βάση του διαχωριστή υπάρχει
συνήθως ένα καπάκι για την ταχεία εκκένωση του θαλάμου και τον καθαρισμό του μετά το επεισόδιο
βροχής και μια βαλβίδα εκκένωσης.
Ο δεύτερος τύπος διαχωριστή, είναι μια παραλλαγή του 1ου καθώς στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένα
επιπλέον σφαιρίδιο το οπίο όταν η στάθμη του νερού στο θάλαμο φθάσει αρκετά ψηλά, το σφαιρίδιο
ανυψώνεται και φράζει τηνείσοδο προς το θάλαμο. Επομένως, το νερό στη συνέχεια οδηγείται από το
στόμιο εξόδου προς το δοχείο συλλογής. Αναφορικά με την ποσότητα του νερού που εκτρέπεται
υπολογίζεται προσεγγιστικά στα 20 λίτρα περίπου ανα 100 m² επιφάνειας απορροής.

Διαχωριστής πρώτης απόπλυσης
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Διαχωριστής πρώτης απόπλυσης(με φλοτέρ)

Λειτουργία διαχωριστή

Υποβρύχια αντλία
Οι αντλίες διατίθενται σε ένα μεγάλο εύρος παροχών, ανάλογα με τις εξυπηρετούμενες ανάγκες και
λειτουργούν ουσιαστικά αθόρυβα. Στην αναρρόφηση της αντλίας υπάρχει ένα πλεγματοειδές φίλτρο
συγκράτησης μικροσωματιδίων που επιτυγχάνει καλύτερο καθαρισμό του νερού, διασφαλίζοντας
παράλληλα την προστασία της αντλίας. Η λογική με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφορά είτε στην
απευθείας άντληση σε κάθε ζήτηση είτε στην αποθήκευση σε μια δεξαμενή επεξεργασμένου νερού σε ένα
υψηλό σημείο του κτιρίου, ώστε να διανεμηθεί κατόπιν προς τις διάφορες επί μέρους καταναλώσεις. Σε
κάθε περίπτωση πάντως η υποβρύχια αντλία διανέμει το νερό κατόπιν της σχετικής ζήτησης μέσω ενός
ξεχωριστού δικτύου σωληνώσεων, από αυτό της ύδρευσης, για την αποφυγή κίνδυνων ρύπανσης.

Όργανα έλεγχου
Τα όργανα έλεγχου και οι αυτοματισμοί του συστήματος τοποθετούνται σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο
εντός του κτιρίου. Περιλαμβάνει αισθητήρες ροής και πίεσης, ασφαλιστικές διατάξεις αλλά και διατάξεις
ελέγχου της στάθμης νερού της δεξαμενής.

Υπολογισμός του όγκου της δεξαμενής αποθήκευσης
Το κύριο στοιχείο που απαιτεί ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό σε ένα σύστημα αφορά στην
αποθηκευτική ικανότητα της χρησιμοποιούμενης δεξαμενής. Οι ογκομετρικές απαιτήσεις σχετίζονται με
τους εξής παράγοντες:

Ύψος μέσης ετήσιας τοπικής βροχόπτωσης

Εμβαδόν στέγης

Συντελεστής απορροής

Αριθμός χρηστών του κτιρίου και απαιτούμενες παροχές λήψεων
Η μέση ετήσια διαθέσιμη ποσότητα νερού υπολογίζεται από τη σχέση:
Q=E-C-R
Όπου, Q(m³) η ετήσια διαθέσιμη ποσότητα νερού, Ε(m²) το εμβαδόν της στέγης, C(-) ο συντελεστής
απορροής από 0,5 εως 0,9 και R(m) το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης.
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Η ετήσια απόδοση βρόχινου νερού υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια προβολής της στέγης
(ολόκληρη η επιφάνεια που καλύπτεται /σκιάζεται από τη στέγη) x ετήσιες βροχοπτώσεις x συντελεστή
απορροής (με βαθμό χρήσης 90%):

Εμπορικά συστήματα
Αυτά τα συστήματα είναι μεγαλύτερα σε κλίμακα από τα οικιακά λόγω της μεγάλης έκτασης της
οροφής τους και των μεγάλων καταναλώσεων σε μη πόσιμο νερό.

Συστήματα κήπου
Ο απλούστερος τρόπος μείωσης της κατανάλωσης νερού είναι η συλλογή και η χρησιμοποίηση του
σε δευτερεύουσες χρήσεις όπως η άρδευση των κήπων. Στην πιο απλή μορφή ένα τέτοιο σύστημα
αποτελείται από μια δεξαμενή(υπόγεια ή υπέργεια) ή ένα βαρέλι, στο οποίο καταλήγει το συλλεκτήριο
σύστημα συλλογής όμβριων μέσω ενός τελικού κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού. Συνήθως πριν τη
δεξαμενή παρεμβάλλεται και ένα είδος φίλτρου κατακράτησης υλικών όπως χαλικιών κτλ. Η χρήση
επικάλυψης των στεγών που περιέχουν ασφαλτικά καθιστά το συλλεγόμενο νερό ακατάλληλο, ακόμη και
για άρδευση του κήπου.
Το βρόχινο νερό που συλλέγεται σε δεξαμενές δεν επιτρέπεται να παραμένει για μεγάλο χρονικό
διάστημα καθώς μπορεί να γίνει σηπτικό.
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Στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να συμπορεύεται με την
εξοικονόμηση νερού. Όπως η καλή μόνωση και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βελτιώνει
την ενεργειακή αυτονομία ενός κτιρίου και εξοικονομεί ενέργεια, έτσι και η συλλογή και χρησιμοποίηση
βρόχινου νερού βελτιώνει την αυτονομία σε νερό και εξοικονομεί πόσιμο νερό. Το σκεπτικό της συλλογής
βρόχινου νερού, άλλωστε, δεν είναι καινούριο: χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στα ελληνικά νησιά. Ώρα
είναι πλέον να απολαύσουν και οι πόλεις τα οφέλη του, σε μια πιο σύγχρονη μορφή. Ιδανικά θα πρέπει η
χρησιμοποίηση του βρόχινου νερού να συμπεριλαμβάνεται στην υδραυλική μελέτη των νέων οικοδομών.
Ευκαιρία είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση να εφαρμόσει στην πράξη την προστασία των υδάτινων πόρων,
όπως άλλωστε είναι και θεσμοθετημένη υποχρέωσή της, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων [3]. Επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και εύκολη πρόσβαση των πολιτών στη σχετική
οικονομικοτεχνική ενημέρωση θα δώσουν την ώθηση. Όπως έχει πολλάκις ειπωθεί: "Οι μελλοντικοί
πόλεμοι θα γίνονται για το νερό."

Επαναχρησιμοποιήση βρόχινου νερού – Εφαρμογές
Είναι γεγονός ότι το βρόχινο νερό αποτελεί ίσως την καθαρότερη πηγή νερού από όλες όσες είναι
διαθέσιμες. Η επαναχρησιμοποίηση της συγκεκριμένης υδάτινης ροής χαρακτηρίζεται από μια μακρά
ιστορία παγκοσμίως που ξεκινά από το παρελθόν και φτάνει μέχρι τις σύγχρονες κοινωνίες όπου
χρησιμοποιείται για άρδευση, πόση και πιο πρόσφατα για την παροχή νερού για τον καθαρισμό τουαλετών
και για το πλυντήριο ρούχων.
1. Ελλάδα
Η πρακτική της συλλογής του βρόχινου νερού από τις στέγες κατοικιών έχει εφαρμοστεί παλαιότερα
σε ελληνικά νησιά ως ένας τρόπος αντιμετώπισης του έντονου προβλήματος λειψυδρίας που αντιμετώπιζαν
και αντιμετωπίζουν. Στις περιπτώσεις αυτές το βρόχινο νερό που συσσωρευόταν στην οροφή της κατοικίας
οδηγούνταν σε κλειστές στέρνες και χρησιμοποιούνταν για άρδεθση και για πλύσεις. Σήμερα, η αξιοποίηση
βρόχινου νερού σε επίπεδο κατοικίας είναι περιορισμένη και πραγματοποιείται κυρίως σε επίπεδο οικισμών.
2. Αυστραλία
Πάνω από 3 εκατομμύρια Αυστραλοί, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, χρησιμοποιούν δεξαμενές
βρόχινου νερού για να εξασφαλίζουν το απαραίτητο πόσιμο νερό. Ωστόσο, πριν το 1990, η χρήση
δεξαμενών βρόχινου νερού θεωρούνταν παράνομη σε αστικές περιοχές όπου υπήρχε κεντρικό δίκτυο
ύδρευσης. Γενικά, υποστηρίζεται από τις αρχές ότι οι δεξαμενές βρόχινου νερού αποσύρθηκαν από τις
αστικές κατοικίες λόγω ανησυχιών για τη δημόσια υγεία. Αντίθετα, οι Llyod et al, 1992 υποστηρίζουν ότι οι
δεξαμενές βρόχινου νερού αποσύρθηκσν προκειμένου να αυξήσουν την οικονομική βιωσιμότητα των
υπηρεσιών ύδρευσης. Από τον Ιούλιο του 2006, οι κανονισμοί δόμησης της νότιας Αυστραλίας
περιλαμβάνουν την απαίτηση οι νεόδμητες κατοικίες αλλά και τυχόν επεκτάσεις ή τροποποιήσεις
υφιστάμενων κατοικιών να είναι εξοπλισμένες με μια επιπλέον πηγή νερού εκτός του κεντρικού δικτύου
ύδρευσης.
3. Τέξας (Η.Π.Α.)
Με βάση στοιχεία ερευνών, υπολογίζεται ότι έχουν εγκατασταθεί 100.000 περίπου συστήματα
συλλογής βρόχινου νερού σε επίπεδο κατοικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη γύρω επικράτεια. Στο
κεντρικό Τέξας, περισσότερα από 400 συστήματα συλλογής βρόχινου νερού πλήρους κλίμακας έχουν
εγκατασταθεί αποεπαγγελματίες, ενώ περισσότερα από 6000 βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού έχουν
τοποθετηθεί με βάση ένα πρόγραμμα που τέθηκε σε εφαρμογή στην πόλη του Ώστιν την προηγούμενη
δεκαετία. Η συλλογή βρόχινου νερού θεωρείται ένα σημαντικό μέτρο εξοικονόμησης νερού και
εφαρμόζεται καλύτερα σε σχέση με άλλα μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν εντός ή εκτός της κατοικίας.
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Προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτεία του Τέξας προσφέρει οικονομικά κριτήρια για την τοποθέτηση
συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού.
Τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού μπορεί να είναι απλά όπως για παράδειγμα ένα βαρέλι
συλλογής που χρησιμοποιείται για την άρδευση του κήπου ή και σύνθετα όπως ένα οικιακό σύστημα
παραγωγής πόσιμου νερού. Σε μια οικιακή ή μικρής κλίμακας εφαρμογη συστημάτων συλλογής βρόχινου
νερού, η διαδικασία της συλλογής μπορεί να είναι πολύ απλή όσο η μεταφορά του βρόχινου νερού από μια
μη – αποχετευόμενη οροφή κατοικίας σε μια περιοχή με βλάστηση με σκοπό την άρδευση. Τα πιο
πολύπλοκα συστήματα περιλαμβάνουν υδρορροές, σωλήνες, δεξαμενές αποθήκευσης, φίλτρα, αντλίες και
συστήματα επεξεργασίας για παραγωγή πόσιμου νερού.

Όσον αφορά την εγκατάσταση συστήματος απορροής βρόχινου νερού στο σχολείο μας μετά από
επικοινωνία με διάφορες εταιρείες πήραμε προσφορές για 2 συστήματα:

Α. Σύστημα ‘AS-REWA’
B. Σύστημα ‘Super Rain’

Α. Σύστημα ‘AS-REWA’
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B. Σύστημα ‘Super Rain’
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Το κόστος μιας ολοκληρωμένης εγκατάστασης και της τοποθέτησής της εκτιμάται σε 4.9906.800 €.
Κατανάλωση νερού Γυμνασίου Λουτρού (σχολικό έτος 2011-12):

240 m³

Ποσό λογαριασμού ύδρευσης (σχολικό έτος 2011-12): 130 ευρώ
Μέση Κατανάλωση νερού Γυμνασίου Λουτρού (τελευταία δεκαετία): 250

m³

Ποσό λογαριασμού ύδρευσης (τελευταία δεκαετία): 1350 ευρώ

Επιφάνεια στέγης Γυμνασίου Λουτρού: 620 m²
Σύμφωνα με διάφορες μετρήσεις τα 100 m² αντιστοιχούν σε 40 m³ βρόχινου νερού το χρόνο.
Επομένως για την επιφάνεια στέγης του Γυμνασίου Λουτρού που είναι 620 m² αντιστοιχούν περίπου 248 m³
βρόχινου νερού το χρόνο όσο δηλαδή καταναλώνει με βάση τους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ.
Άρα με την κατασκευή ενός συστήματος απορροής των βρόχινων νερών το σχολείο θα κάλυπτε τις
ανάγκες του σε νερό για τουαλέτες και πότισμα όλο το χρόνο μειώνοντας και τα εξοδά του περίπου 130
ευρώ(το χρόνο).
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4. Φωτοβολταϊκά συστήματα
Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα είναι μηχανισμοί μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ενέργεια
με τη μορφή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν προσπέσει ηλιακή ακτινοβολία επί ενός κυττάρου
προκαλεί ροή ηλεκτρονίων. Η ισχύς μιας συσκευής καθορίζεται από:

τον τύπο και την επιφάνεια του υλικού

την ένταση του ηλιακού φωτός

το μήκος κύματος του ηλιακού φωτός
Ο λόγος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία
ορίζεται ως αποδοτικότητα του Φ/Β συστήματος.

Στοιχεία Φ/Β συστήματος
Ηλιακό Κύτταρο:Το στοιχειώδες τμήμα ενός Φ/Β συστήματος, το οποίο συνήθως κατασκευάζεται
από επεξεργασμένους ημιαγωγούς πυριτίου. Ένα τυπικό κύτταρο μονοκρυσταλλικού πυριτίου έχει βάρος
λιγότερο από 10 gr, διαστάσεις περίπου 10cm x 10cm, τάση 0.5 Volt και ένταση 3.5 Amperes. Τα κύτταρα
συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά ή παράλληλα και σε μερικές περιπτώσεις κόβονται (απαίτηση αύξησης
τάσης ή αυξημένης πυκνότητας συσκευασίας).

Πλαίσιο: αποτελεί τη μικρότερη αυτοτελή ομάδα σε μια συστοιχία και προκύπτει από την εν σειρά
σύνδεση ηλιακών κυττάρων. Ένα τυπικό πλαίσιο αποτελείται από 33-36 κύτταρα (προκύπτει τάση 12volts
περίπου).
Συστοιχία: προκύπτει από τη σύνδεση πλαισίων σε σειρά αν απαιτείται υψηλότερη τάση ή
παράλληλα αν απαιτείται μεγαλύτερη ένταση.
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Προσανατολισμός
Βέλτιστη απόδοση όταν οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν κάθετα στα Φ/Β πλαίσια. Απαιτείται
επομένως υπολογισμός της προσφορότερης κλίσης των πλαισίων ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και την
εποχή, που είναι επιθυμητή μεγιστοποίηση της απόδοσης. Υπάρχουν και μηχανισμοί, που ακολουθούν την
κίνηση του ηλίου οπότε επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πρέπει να
επιδιώκεται ομοιόμορφη πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας σε όλα τα Φ/Β μιας συστοιχίας διότι σε εναντία
περίπτωση η απόδοση της συστοιχίας οδηγείται από το πλαίσιο με τη μικρότερη απόδοση.
Ηλεκτρική σύνδεση
Ένα Φ/Β σύστημα μπορεί να είναι αυτόνομο (σχήμα ) ή διασυνδεδεμένο(σχήμα ) στο δίκτυο. Για τη
σύνδεση στο δίκτυο απαιτείται χρήση μετατροπέα του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο κατάλληλης
τάσης και συχνότητας, ενώ στην περίπτωση της αυτονομίας απαιτείται αποθήκευση της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτόματο

Διασυνδεδεμένο

•
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•

Φωτοβολταικά συστήματα με μπαταρίες

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα με μπαταρίες είναι μία πολύ αξιόπιστη λύση για την ηλεκτροδότηση
ενός χώρου ή μηχανήματος 24 ώρες το 24ωρο, με βροχή ή λιακάδα.

δίνουν φως,

προμηθεύουν ηλεκτρικό τις οικιακές συσκευές, διακόπτες, τηλέφωνα, ακόμα
και μηχανολογικό εξοπλισμό βαρέως τύπου.

•

Φωτοβολταϊκό σύστημα συνδεδεμένο με τη ΔΕΗ

Σε μέρη όπου ήδη υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα είναι εφικτή η σύνδεσή του με το φωτοβολταϊκό μας
σύστημα, συμπληρώνοντας έτσι τις ανάγκες μας σε ενέργεια και αντικαθιστώντας την χρήση των
μπαταριών.
Ένας χρήστης φωτοβολταϊκού συστήματος που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο μπορεί να

πουλήσει ρεύμα στην ΑΗΚ.

μετατροπέας που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό
σύστημα στο εναλλασόμενο του δικτύου
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•
Υβριδικά φωτοβολταικά συστήματα

Συνδυάζουν ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από πετρελαιογεννήτριες,
ανεμογεννήτριες, μικρές υδροηλεκτρικές γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα, ανάλογα με τις
ενεργειακές ανάγκες που υπάρχουν, αξιοποιώντας τα γεωγραφικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

ιδανικά συστήματα για εφαρμογές σε απομακρυσμένες τοποθεσίες όπως
τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί και αναμεταδότες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και παραμεθόρια χωριά.
Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο σημείο χρήσης

Μηδενική ρύπανση της ατμόσφαιρας κατά τη χρήση

Μεγάλη διάρκεια ζωής (30 χρόνια)

Αθόρυβη λειτουργία

Μηδαμινό κόστος συντήρησης και λειτουργίας

Δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στο κτίριο ως κύριων δομικών στοιχείων

Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις
Μειονεκτήματα

Σχετικά μικρή απόδοση (11-14%) στην τρέχουσα εμπορική του μορφή

Υψηλό κόστος αγοράς
Εφαρμογές
Ενδείκνυνται για απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες απέχουν περισσότερο του 1/3 του μιλίου από
το ηλεκτρικό δίκτυο, εξυπηρετώντας ανάγκες όπως: άντληση νερού, εξ αποστάσεως επικοινωνία, ψύξη,
φωτεινοί σηματοδότες, φωτισμός έκτακτης ανάγκης, προστασία σωληνώσεων από διάβρωση και
ηλεκτροδότηση χωριών. Η παγκόσμια εμπορική παραγωγή Φ/Β ανέρχεται σε 60 MW και κατανέμεται
περίπου ισομερώς στις ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ε.Ε. Ανταγωνίζεται παραδοσιακούς τρόπους παροχής ηλεκτρικής
ισχύος όπως οι ντιζελογεννήτριες και η επέκταση δικτύων. Το κόστος επέκτασης των δικτύων είναι τέτοιο
που για απόσταση μεγαλύτερη του μισού χιλιομέτρου τα Φ/Β είναι αποδοτικότερα. Η μαζική τους
παραγωγή αναμένεται να επιτευχθεί μετά 10- 20 έτη όταν θα πέσει η τιμή κόστους στο 0.1 € / kwh.
Στην Ελλάδα υπάρχει μικρός αριθμός εγκατεστημένων Φ/Β, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1400
kwp. Δεν είναι ενσωματωμένα στο κτίριο ως δομικά στοιχεία αλλά τοποθετούνται στην οροφή. Ανάμεσα
στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία θα παράγει και
ολοκληρωμένες οροφές κτιρίων με φωτοβολταϊκά. Τα υλικά κατασκευής των ηλιακών κυττάρων μπορεί να
είναι μονοκρυσταλλικά ή πολυκρυσταλλικά δισκία ή και λεπτές μεμβράνες.

Περιβαλλοντική θεώρηση
Προκαλούν ελάχιστα περιβαλλοντικά προβλήματα. Είναι αθόρυβα, δεν εκπέμπουν επιβλαβή αέρια
και το βασικό υλικό (συνήθως πυρίτιο ) είναι αβλαβές και σε αφθονία. Πιθανοί κίνδυνοι σχετίζονται με την
παραγωγή ορισμένων από τις λιγότερο συνηθισμένες τεχνικές λεπτής μεμβράνης. Το τελλουριούχο κάδμιο
και ο δισεληνιούχος χαλκός, περιέχουν μικρές ποσότητες σουλφιδίου του καδμίου, του οποίου η
επεξεργασία κατά την παραγωγή των πλαισίων ενέχει κάποιους κινδύνους. Υπάρχει συγκεκριμένη
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μεθοδολογία που διέπει τη διαχείριση τέτοιων ουσιών οι οποίες πρέπει να υιοθετούνται κατά τη διαδικασία
της παραγωγής.

Απόδοση – Κόστος (Έξοδα) φωτοβολταϊκου συστήματος
1. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ
(ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ)

ΤΗΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΙΣΧΥ

ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ενέργεια που παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει να κάνει με την συνολική ισχύ των
φωτοβολταϊκών πάνελ που έχει το σύστημα μας (Προσοχή: όχι τον αριθμό των πανελ!!)
Για να βρούμε την συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος πολλαπλασιάζουμε την ισχύ που
έχει το κάθε πάνελ (αναγράφεται σε ταμπελάκι στο πίσω μέρος) και το αποτέλεσμα είναι η συνολική
εγκατεστημμένη του συστήματος. (Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί στο ίδιο σύστημα να υπάρχουν πάνελ
διαφορετικού τύπου οπότε κανουμε τον πολλαπλασιασμό δύο φορές για τις αντίστοιχες ποσότητες των
πάνελ και στο τέλος αθροίζουμε τα δύο υποσύνολα).
Παράδειγμα 1: Έχουμε 5 φωτοβολταϊκά πάνελ με ισχύ για το καθένα 180 Watt (Βατ). Η συνολική
ισχύς του συστήματος μας θα είναι 5 Χ 180 = 900 Watt.
Παράδειγμα 2: Έχουμε 6 φωτοβολταϊκά πάνελ με ισχύ για το καθένα 170 Watt (Βατ) και 5
φωτοβολταϊκά πάνελ με ισχύ για το καθένα 160 Watt (Βατ). Η συνολική ισχύς για το σύστημα μας θα είναι
α) 6 Χ 170 = 1020 Watt (Βατ)
β) 5 Χ 160 = 800 Watt (Βατ)
Σύνολο 1020 + 800 = 1820 Watt (Βατ)
2. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
Η ενέργεια που παράγεται από το σύστημα μας εξαρτάται από κυρίως δύο παράγοντες:

Την συνολική ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος

Την ηλιοφάνεια της περιοχής που θα εγκαταστήσουμε το σύστημα (ηλιακή ενέργεια)
Το ποσό της ηλιακής ενέργειας είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή και στην Ελλάδα σε
γενικές γραμμές είναι μεγαλύτερο όσο πιο νότια βρισκόμαστε. Έτσι όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της
ηλιακής ενέργειας που "πέφτει" στα πάνελ τόσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια αυτά παράγουν.
Σε γενικές γραμμές στην Βόρεια Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ)
φωτοβολταϊκών είναι από 1.150 έως 1.250 kWh (κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).
Στην Κεντρική Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών
είναι από 1.200 έως 1.300 kWh (κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).
Στην Νοτια Ελλάδα η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 1kW (1 κιλοβατ) φωτοβολταϊκών είναι
από 1.250 έως 1.400 kWh (κιλοβατώρες) κάθε έτος (για σταθερό σύστημα).
3. ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αφού μάθετε την συνολική ισχύ (από Βημα 1) του συστήματος μας και την παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια αν κιλοβατ για την περιοχή σας (από Βημα 2) στην συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την συνολική
ισχύ του συστήματος με την παραγωγή ηλεκτρισμού από 1kw για την περιοχή σας και βρίσκουμε την
συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε ανά έτος (και τελικά θα πουλήσουμε στην ΔΕΗ).
Παράδειγμα 1: Φωτοβολταϊκό σύστημα 2 KW στην Δράμα
α) Συνολική ισχύς 2.000 Watt ή 2 kW
β) Εγκατάσταση στην Δράμα (1kW παράγει 1.150kWh)
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γ) Συνολική παραγωγή ανα έτος 2 Χ 1.150 = 2.300 kWh
δ) Έσοδα από πώληση ενέργειας για τον πρώτο χρόνο 2.300 Χ 0,25 = 575,0 ευρώ
Παράδειγμα 2: Φωτοβολταϊκό σύστημα 3,5 KW στην Αθήνα
α) Συνολική ισχύς 3.500 Watt ή 3,5 kW
β) Εγκατάσταση στην Αθήνα (1kW παράγει 1.340 kWh)
γ) Συνολική παραγωγή ανα έτος 3,5 Χ 1.340 = 4.690 kWh
δ) Έσοδα από πώληση ενέργειας για τον πρώτο χρόνο 4.690 Χ 0,25 = 1.172,5 ευρώ
Παράδειγμα 3: Φωτοβολταϊκό σύστημα 4,2 KW στην Καλαμάτα
α) Συνολική ισχύς 4.200 Watt ή 4,2 kW
β) Εγκατάσταση στηνΚαλαμάτα (1kW παράγει 1.240 kWh)
γ) Συνολική παραγωγή ανα έτος 4,2 Χ 1.240 = 5.208 kWh
δ) Έσοδα από πώληση ενέργειας για τον πρώτο χρόνο 5.208 Χ 0,25 = 1302,0 ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ 2: Για τα παραπάνω παραδείγματα υποθέτουμε:
α) Βέλτιστη κλίση των πάνελ προς τον νότο
β) Ασκίαστη επιφάνεια των πάνελ για όλη την διάρκεια της μέρας και για όλες τις μέρες του έτους
γ) Σωστή επιλογή υλικών και σωστή ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση
Τρέχουσα τιμή σύμβασης πώλησης (από 01-08-2012): 0,25000 €/kWh
Επόμενη τιμή σύμβασης πώλησης (από 01-02-2013): 0,23875 €/kWh
Η τιμή (0,25euro/kWh) θα είναι σταθερή μέχρι το 2012. Από το 2013 και έπειτα η τιμή αυτή θα
μειώνεται κατά 5% ανά έτος. Να διευκρινίσουμε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος εγκαταστήσει
ένα σύστημα το 2010 η τιμή πώλησης μετά από 3 χρόνια θα αρχίσει να μειώνεται κατά 5% κάθε έτος έως
και το 2019. Η τιμή θα είναι σταθερή και μάλιστα θα προσαυξάνεται σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ακολουθεί τον πληθωρισμό). Αν κάποιος δηλαδή συνδεθεί φέτος θα έχει σίγουρα
τουλάχιστον 0,25 και μετά από 5 ή 10 χρόνια. Αν όμως συνδεθεί το 2013 ή τιμή αγοράς θα είναι 0,25 Χ
0,95 = 0,2375 ευρω ανα κιλοβατώρα. Ενώ εάν συνδεθεί το 2014 η τιμή θα είναι 0,2375 Χ 0,95 = 0,2256
ευρω ανα κιλοβατώρα.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μία τυπική οικονομική πρόταση για ένα έργο 10kW περιλαμβάνει:
•Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
•Αντιστροφέα (Inverter)
•Προμήθεια μεταλλικών βάσεων
•Πίνακες DC, AC με απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων
•Καλωδιώσεις σύνδεσης και οδεύσεις
•Κόστος τοποθέτησης εξοπλισμού
•Κόστος αδειοδότησης/επίβλεψης
•Κόστος επισκόπησης/μελέτης
•Κόστος Ασφάλισης Εργασιών κατά παντός κινδύνου
•Σϋνταξη τεχνικού εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης
Το συνολικό κόστος για τα στοιχεία που περιγράφονται παραπάνω ανέρχεται σε 18.900 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 Kwp ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ

Εμβαδόν στέγης με νότιο προσανατολισμό): 102 m²
Κλίση στεγης: 25 º
Προσανατολισμός στέγης: Νότος
Συνολική ισχύς 10.000 Watt ή 10 kW
Προσφορές για την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων σο Γυμνάσιο Λουτρού
Α. LG ELECTRONICS 10,00 Kwp: Θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος Φ/Β πλαισίων LG250S1C
ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο, μονοκρυσταλλικό.
Β. Renesola 10,00 Kwp: Θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος Φ/Β πλαισίων VIRTUS JC250M-24/Bb
ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο, πολυκρυσταλλικό.
Μετατροπέας inverter: Θα χρησιμοποιηθεί ο τριφασικός αντιστροφέας PVI-10-TL-OUTD με
αυξημένο βαθμό απόδοσης 97.8%.
Βάσεις στήριξης: SOLAR ATLAS P 20-30 TM TILE
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ
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ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

Σημείωση: Ταυτόχρονα με τη τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει και χρήση για ηλιακή θέρμανση όπως θα δούμε και παρακάτω στα
εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης.
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5. Εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης
Οι Ελληνικές κατοικίες «αιμορραγούν» ενεργειακά σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος. Οι Έλληνες καταναλώνουμε το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας ανα κάτοικο για
θέρμανση (22κιλά πετρέλαιο ανα τετραγωνικό κατοικίας), εύκολα λοιπόν διαφαίνεται ότι η επιλογή του
κατάλληλου συστήματος θέρμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ορθή, οικονομική λειτουργία της
σύγχρονης ελληνικής κατοικίας.
Η ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου οδηγεί στην αναζήτηση
εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης είτε με χρήση βιομάζας είτε ακόμη και με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος το
οποίο παραμένει πολύ φθηνότερο συγκριτικά με το πετρέλαιο στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σωστά
(προφανώς όχι με ηλεκτρικά αερόθερμα, θερμάστρες κλπ.).
Πρίν από οποιαδήποτε επιλογή πρέπει να διενεργηθεί αυτοψία από έμπειρο μηχανολόγο μηχανικό
στο κτίριο και μετά από εκτίμηση των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων να προτείνει τις
κατάλληλες δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σας. Στον παρακάτω πίνακα
δίνεται συνοπτικά και απλοϊκά μια πρώτη σύγκριση των κυριότερων τρόπων θέρμανσης:

Από τον πίνακα είναι φανερό ότι ουσιαστική μείωση του κόστους θέρμανσης γίνεται με τη χρήση
βιομάζας και αντλιών θερμότητας. Αν ένας από τους τρόπους αυτούς συνδυαστεί με υποβοήθηση από τον
ήλιο για θέρμμανση νερού η εξοικονόμηση σε σύγκριση με το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και το 80%.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά και συγκρίνονται προσεγγιστικά οι βασικότεροι τρόποι
θέρμανσης μιας κατοικίας. Για την ορθή σύγκιση χρησιμοποιείται μια τυπική κατοικία 200τμ στην Αθήνα
όπου κατοικία μία τετραμελής οικογένεια.
Συμβατικό σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο

Μελέτη-εγκατάσταση (σωληνώσεων και καυστήρα): 1000€

Λέβητας ισχύος 29kW: 1.500€

Καυστήρας πετρελαίου: 1.000€

Boiler: 500€

Θερμαντικά σώματα 22kW: 1.500€

Δεξαμενή πετρελαίου 2000λιτρα: 500€

Λοιπά (κυκλοφορητής, δοχείο διαστολής κλπ): 1000€

Τοποθέτηση και σωληνώσεις: 5.000€
Συνεπώς το συνολικό κόστος είναι περίπου 12.000€. Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργιας
λαμβάνοντας μια τιμή 0,9€/λίτρο πετρελαίου (το οποίο σύντομα θα γίνει 1,4€/λίτρο) το ετήσιο κόστος
λειτουργίας ανέρχεται σε 4.000€ περίπου.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΟΥ (ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ)

ΓΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κτιρίου: 890 m²
Αίθουσες διδασκαλίας
Εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλίας: 50 m²
Θερμαντικά σώματα: 4 σε κάθε αίθουσα
Εργαστήρια τεχνολογίας – Φυσικής – Πληροφορικής(1ος όροφος)
Εμβαδόν κάθε εργαστηρίου: 50 m²
Θερμαντικά σώματα: 2 σε κάθε εργαστήριο -2 στους διαδρόμοθς του 1ου ορόφου
Σύνολο θερμαντικών σωμάτων:4
Γραφεία
Εμβαδόν γραφείων: 78 m² το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 11 m² το γραφείο της
Διεύθυνσης
Θερμαντικά σώματα: 5 στο γραφείο καθηγητών – 1 στο γραφείο της Δ/νσης
Αμφιθεατρικός χώρος
Εμβαδόν αμφιθεατρικού χώρου: 190 m²
Θερμαντικά σώματα: 8
Θερμαντικά σώματα

Λέβητας πετρελαίου 33 Kw
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Καταναλώσεις πετρελαίου τη τελευταία δεκαετία
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2003): 1500 ευρώ
Κόστος κτανάλωσης (σχολικό έτος 2004): 2238 ευρώ
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2005): 2455 ευρώ
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2006): 1429 ευρώ
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2007): 2206 ευρώ
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2008): 1365 ευρώ
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2009): 2440 ευρώ
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2010): 2430 ευρώ
Κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2011): 2737 ευρώ
Μέσο κόστος κατανάλωσης (σχολικά έτη 2003-2011): 2090 ευρώ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 [τιμή πετρελαίου: 0,85 ευρώ/lt]
Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: 20559 / 0,92 (βαθμός απόδοσης) = 22347 Kwh
Συνολικές Ώρες λειτουργίας: 165 ώρες οι οποίες ήταν πολύ λίγες λόγω των απωλειών του κτιρίου.
Απαιτήσεις Ενέργειας Γυμνασίου Λουτρού
Επιφάνεια κτιρίου

Απώλειες κτιρίου

Απαιτούμενη Ισχύς

890

0,14

124,60

m2

kW / m2

kW

Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση

Απαιτούμενη Ισχύς

Ετήσιες ώρες
λειτουργίας

Ετήσια Απαιτούμενη
Ενεργειακή Ανάγκη

124,60

165

20.559

kW

h

kwh

Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
Ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί με:
Ενεργειακή
Ανάγκη
20.559

2.400
Λίτρα

Λέβητας πετρελαίου

πετρελαίου

kwh
Κόστος
Λειτουργίας Λέβητα
Πετρελαίου

2.400

0,85 €

Λίτρα

Τιμή Λίτρου

2.040 €
Ετησίως

ΣΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12[τιμή πετρελαίου: 1,35 ευρώ/lt]
Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: 20559 / 0,92 (βαθμός απόδοσης) = 22347 Kwh
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Με βάση τη φετίνη τιμή και για τα ίδια λίτρα η κατανάλωση για το σχολικό έτος θα αυξάνονταν στα
3239 ευρώ δηλαδή 1200 ευρώ παραπάνω για την κάλυψη των ίδιων αναγκών σε θέρμανση.
Απαιτήσεις Ενέργειας Γυμνασίου Λουτρού
Επιφάνεια κτιρίου

Απώλειες κτιρίου

Απαιτούμενη Ισχύς

890

0,14

124,60

m2

kW / m2

kW

Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση

Απαιτούμενη Ισχύς

Ετήσιες ώρες
λειτουργίας

Ετήσια Απαιτούμενη
Ενεργειακή Ανάγκη

124,60

165

20.559

kW

h

kwh

Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
Ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί με:
2.400

Λέβητας πετρελαίου

Ενεργειακή Ανάγκη
Λίτρα πετρελαίου

20.559
Kwh

Κόστος
Λειτουργίας Λέβητα
Πετρελαίου

2.400

1,35 €

3.239 €

Λίτρα

Τιμή Λίτρου

Ετησίως

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 (προυπολογισμός κατανάλωσης)
Η χρήση των θερμαντικών σωμάτων με καύση πετρελαίου για θέρμανση είναι για τους μήνες
Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)-Δεκέμβριος(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) –
Φεβρουάριος(περίπου 20 ημέρες) και Μάρτιος(περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας: 92 ημέρες το χρόνο
Ο λέβητας πετρελαίου θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 3 ώρες (08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)
Σύνολο ωρών λειτουργίας: 276 ώρες

Απαιτήσεις Ενέργειας Γυμνασίου Λουτρού
Επιφάνεια κτιρίου

Απώλειες κτιρίου

86

Απαιτο
ύμενη Ισχύς

890

0,14

124,6

m2

kW / m2

kW

Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση

Ετήσιες ώρες

Ετήσια
Απαιτούμενη
Ενεργε
ιακή Ανάγκη

Απαιτούμενη Ισχύς

λειτουργίας

124,6

276

34.390

kW

H

kwh

Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
Ενέργεια που θα
χρησιμοποιηθεί με:
4.014

Λέβητας πετρελαίου

Ενεργειακή Ανάγκη
34.390

Λίτρα πετρελαίου

Kwh

Κόστος Λειτουργίας
Λέβητα Πετρελαίου

4.014

1,35 €

Λίτρα

Τιμή
Λίτρου

5.419 €
Ετησίως

Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: 34390 / 0,92(βαθμός απόδοσης) = 37380 Kwh
Άρα για να καλύψη τις ανάγκες του σε θέρμανση το σχολείο χρειάζεται 5419 ευρώ ετησίως για την
αγορά πετρελαίου.
Ο συντελεστής 0,14 (απώλειες κτιρίου) που πολλαπλασιάστηκε με την επιφάνεια αναφέρεται σε
κτίριο με μέτρια μόνωση όπως είναι το σχολείο μας.
Σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο

Μελέτη-εγκατάσταση (σωληνώσεων και καυστήρα): 3000€

Τέλη σύνδεσης: 500€

Λοιπά: 1000€
Συνεπώς το συνολικό κόστος αλλαγής από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο είναι περίπου 4.500€. Το
συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργιας λαμβάνοντας μια τιμή 0,9€/λίτρο πετρελαίου (το οποίο σύντομα θα
γίνει 1,35€/λίτρο) το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε 3.200€ περίπου καθώς το κόστος του αερίου
είναι 20% χαμηλότερο. Δυστυχώς το κόστος του αερίου ακολουθεί το πετρέλαιο. Χρόνος απόσβεσης
περίπου 6 χρόνια.
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Θέρμανση με λέβητα ιόντων
Οι λέβητες θέρμανσης ιόντων είναι ένα εναλλακτικό σύστημα θέρμανσης (όχι κατ' ανάγκη νέα
τεχνολογία - καθώς θυμίζει τους ταχυθερμοσίφωνες) όπου η διάσπαση των μορίων του υγρού θέρμανσης σε
θετικά και αρνητικά φορτισμένα ιόντα τα κάνει να κινούνται σε αντίστοιχα αρνητικά κι θετικά ηλεκτρόδια.
Όταν ηλεκτρικό ρεύμα το διαπερνά σύμφωνα με το νόμο Joule-Lenz παράγει θερμική ενέργεια (ουσιαστικά
το ίδιο το υγρό παίζει το ρόλο της αντίστασης). Η μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική αγγίζει το
99% απόδοση (παραμένει όμως ένα σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρικό). Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
λειτουργεί περίπου το μισό του χρόνου θέρμανσης (λόγω της ταχύτητας θέρμανσης) αποτελεί μια
εναλλακτική μέθοδο θέρμανσης (μείωση σε συγκριση με το πετρέλαιο 10-20%). Επίσης εγκαθίσταται πιο
εύκολα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα, είναι φθηνό και δεν χρειάζεται συντήρηση.

Κόστος: 2-3.000€ (για 200τμ)
Το ετήσιο κόστος είναι κάτω από 3.500€ αποσβένοντας το αρχικό κεφάλαιο σε 5-6 έτη.
Παρατηρήσεις αναφορικά με το βαθμό απόδοσης των ηλεκτρικών λέβητων ιόντων.
Αναγνωρίζεται απόλυτα η δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε και η οποία εν μέρει
προέρχεται και από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Απολύτως δικαιολογημένα
επανέρχονται σε χρήση παλαιές εναλλακτικές μέθοδοι θέρμανσης, όπως λέβητες βιομάζας ή
παρουσιάζονται και νέες, όπως είναι οι ηλεκτρικοί λέβητες ιόντων.
Επειδή υπέπεσε στην αντίληψη μελών του συλλόγου μας, πως παρουσιάζονται οι εν λόγω λέβητες
ως να έχουν βαθμό απόδοσης 150%, οφείλουμε ως επιστημονικός σύλλογος να παραθέσουμε την σχετική
πραγματική γνώση. Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει στην φύση διεργασία, η οποία να εμφανίζει βαθμό αποδόσεως
μεγαλύτερο από 100%, στην πραγματικότητα ούτε τόσο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ωστόσο ένας εκ των
υψηλοτέρων βαθμών αποδόσεως που μπορεί τοπικά να εμφανιστεί, είναι κατά την μετατροπή της
ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα. Δηλαδή συσκευές, όπως ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικά αερόθερμα,
θερμοπομποί, ηλεκτρικές σόμπες και κάτοπτρα ακτινοβολίας, ηλεκτρικοί λέβητες αντιστάσεων, ηλεκτρικοί
λέβητες ιόντων κλπ. εμφανίζουν βαθμούς απόδοσης 97-99%.
Ειδικά όσον αφορά τους ηλεκτρικούς λέβητες ιόντων, επειδή εμφανίζονται στην αγορά ως νέα
τεχνολογία, τονίζεται πως αντιθέτως βασίζονται σε τεχνολογία πολύ παλαιά, ήτοι της παραγωγής
θερμότητας άμεσα στην μάζα ρευστού υψηλής αγωγιμότητας, μέσω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο δε
βαθμός αποδόσεως είναι ο ίδιος και παραπλήσιος με όλες τις υπόλοιπες προαναφερόμενες ηλεκτρικές
συσκευές. Το ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών λεβήτων ιόντων, είναι ο μικρός τους όγκος
ως προς την ονομαστική ισχύ τους, ήτοι διαθέτουν υψηλή ειδική ισχύ.
Απλά, ένας ηλεκτρικός λέβητας αντιστάσεων ή ιόντων ονομαστικής ισχύος 6 KW παράγει στην
καλύτερη περίπτωση 5.88 KW θερμότητας στο νερό και απορροφά για κάθε ώρα λειτουργίας του σε πλήρες
φορτίο, ακριβώς 6 KWH ηλεκτρικού ρεύματος. Οτιδήποτε άλλο λέγεται ή δυστυχώς εμφανίζεται με
πιστοποιητικά μετρήσεων εκ του εξωτερικού, είναι απολύτως παραπλανητικά. Τέλος οφείλουμε, ως
ενεργειακοί μηχανικοί, να ενημερώσουμε και να αποτρέψομε τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί ηλεκτρική
ενέργεια μετατρεπόμενη άμεσα σε θερμότητα, για την θέρμανση χώρων, τουλάχιστον σε μόνιμη και κύρια
βάση, διότι ο συνολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος παραγωγής μεταφοράς και κατανάλωσης της
ηλεκτρικής ενέργειας ως θερμότητα, είναι ιδιαίτερα μικρός και η εν λόγω χρήση επιζήμια για την εθνική
οικονομία.
Α. ΗΛΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ηλιοθερμία είναι η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα.
Η ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα λόγω του εύκρατου κλίματος της, είναι διαθέσιμη δωρεάν κάθε μέρα,
έτοιμη να καλύψει τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση και ζεστό νερό κάθε κτιρίου.
Οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα μειώνονται σταθερά και οι εκπομπές των καυσαερίων
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τους επιβαρύνουν συνεχώς το περιβάλλον. Επόμενο είναι, να θεωρείται σοβαρό το ζήτημα της ενεργειακής
κατανάλωσης του οικιακού τομέα και να απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη.
Η ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
συμβάλλει αποφασιστικά στην κατασκευή αποδοτικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμές πηγές
ενέργειας με μηδενικές εκπομπές προς το περιβάλλον.
Το ηλιοθερμικό σύστημα είναι ένα σύστημα
για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με
μηδενικές
εκπομπές
καυσαερίων
χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ενέργεια από τον
ήλιο.
Η αρχή της ηλιοθερμίας είναι βασικά απλή,
αλλά το να σχεδιάσει κανείς ένα ηλιοθερμικό
σύστημα,
το
οποίο
να
απορροφά
αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια και να τη
μετατρέπει σε θέρμανση και ζεστό νερό,
απαιτεί
προηγμένη
τεχνολογία
στα
ηλιοθερμικά συστήματα και στις συσκευές,
όπως τα ηλιοθερμικά συστήματα.
Ενσωματώνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το μοναδικό ηλιοθερμικό σύστημα εκμεταλλεύεται
την ηλιακή ενέργεια και τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας για να βελτιστοποιήσει την απόδοση της οικιακής
θέρμανσης.
Πως μπορώ να εξοικονομήσω ενέργεια με την ηλιοθερμία;
Η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν και ως εκ τούτου η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορείτε να επιτύχετε με
ένα ηλιοθερμικό σύστημα μπορεί να είναι απεριόριστη.
Πάρα ταύτα, ένα ηλιοθερμικό σύστημα για να είναι αποδοτικό και ως προς το κόστος κτήσης του, πρέπει να
καλύπτει ένα μέρος και όχι το σύνολο των αναγκών θέρμανσης. Κτα συνέπεια χρειάζεται συμπλήρωση από
ένα άλλο σύστημα θέρμανσης.
Ως συμπληρωματική πηγή μπορείτε να επιλέξετε έναν λέβητα αερίου ή έναν λέβητα πετρελαίου ή μια
αντλία θερμότητας. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει ήδη εγκατεστημένος λέβητας, τότε μπορεί αυτός
κάλιστα να παίξει το ρόλο της συμπληρωματικής πηγής.
Αρχή λειτουργίας του ηλιοθερμικού συστήματος
Η λειτουργία ενός ηλιοθερμικού συστήματος βασίζεται στο ότι ο συλλέκτης μετατρέπει την ηλιακή
ενέργεια σε θερμότητα. Αυτή η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,
υποβοήθηση θέρμανσης, θέρμανση πισίνας ή σε θερμικές διεργασίες.
Ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται:
Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας
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Ηλιακός σταθμός

Δοχεία αποθήκευσης νερού

Αναλυτικότερα:
Ποια η λειτουργία των συλλεκτών ηλιακής ενέργειας;
Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση
ενέργειας. Όλοι οι συλλέκτες μας παράγονται στα εργοστάσια μας στη Γερμανία με τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας.
Με τον σχεδιασμό της εύκολης στήριξης οι συλλέκτες είναι κατάλληλοι προς εφαρμογή σε διαφορετικούς
χώρους τοποθέτησης. Οι συλλέκτες απορροφούν διάχυτο ηλιακό φως κερδίζοντας ηλιακή ενέργεια ακόμη και σε
συννεφιασμένες ημέρες. Πολλαπλοί συλλέκτες συνδέονται μεταξύ τους πολύ εύκολα για τη δημιουργία μεγαλύτερων
συστημάτων.
Ο επίπεδος συλλέκτης υψηλής απόδοσης διαθέτει υψηλής απορροφητικότητας γυαλί που δεν αντανακλά
(antireflex) για να εξασφαλίσει τη μέγιστη μετάδοση θερμότητας.
Ο επίπεδος συλλέκτης μετατρέπει τα 2/3 της ηλιακής ακτινοβολίας σε ωφέλιμη ενέργεια.



Οι συλλέκτες ηλιακής ενέργειας χωρίζονται σε:
Επίπεδοι συλλέκτες
Ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο του κτιρίου, η τοποθέτηση των επίπεδων συλλεκτών μπορεί να γίνει είτε σε
οριζόντια, είτε σε κάθετη διάταξη:
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Οριζόντιας τοποθέτησης



Κάθετης τοποθέτησης



Συλλέκτες κενού

Οι συλλέκτες μπορούν να εγκατασταθούν:
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Ηλιακός σταθμός
Μεταφορά του θερμού νερού από τον ήλιο
από τους συλλέκτες, στο δοχείο αποθήκευσης
Ο ηλιακός σταθμός λειτουργεί και ως
ελεγκτής, όπου ελέγχει την θερμοκρασία του
νερού και την ηλιοφάνεια μεταβάλλοντας την
παροχή με κυκλοφορητή τεχνολογίας inverter
ώστε να έχουμε την μέγιστη εκμετάλλευση
της ηλιακής ενέργειας ακόμα και τις μέρες με
ελάχιστη ηλιοφάνεια.
Επίσης ο έξυπνος ηλιακός σταθμός σε
συνδυασμό με τον auroMATIC 620
αναγνωρίζει την απαιτούμενη θερμοκρασία
που χρειάζεται το σύστημα θέρμανσης μας
και μεταβάλλει τη λειτουργία φόρτωσης του
δοχείου για μέγιστη απόδοση και ταυτόχρονα
εξοικονόμηση ενέργειας.

Δοχεία αποθήκευσης ενέργειας
Τα Δοχεία αποθήκευσης ηλιοθερμικής ενέργειας όποτε ο ήλιος παρέχει την ενέργεια του, χρήση αυτής
όποτε χρειαστεί είτε για θέρμανση, είτε για ζεστό νερό χρήσης.
Τύποι δοχείων αποθήκευσης
Αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης

(boiler)
Δύο εναλλάκτες θερμότητας(σερπατίνες) του
ταμιευτήρα για το κύκλωμα θέρμανσης και
το ηλιακό κύκλωμα και σύνδεση ηλεκτρικής
αντίστασης
Αποθήκευση νερού θέρμανσης

(buffer)
Έναν εναλλάκτη θερμότητας (σερπατίνα) για
σύνδεση του ηλιακού κυκλώματος
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Συνδυασμός buffer + boiler

(tank in tank)
Συνδυασμός
buffer
και
boiler
με
διαχωρισμένο χώρο αποθήκευσης του ζεστού
νερού χρήσης και θέρμανσης στο ίδιο όμως
δοχείο.



Δοχείο διαστρωμάτωσης
Ταμιευτήρες
Αποθήκευση νερού χρήσης και θέρμανσης σε δοχείο διαστρωμάτωσης χωρίς εσωτερικούς εναλλάκτες
θερμότητας (σερπαντίνες), αλλά με εξωτερικούς σταθμούς με πλακοειδής εναλλάκτες θερμότητας για το
ηλιακό κύκλωμα και το ζεστό νερό χρήσης όπως φαίνεται στο σχήμα.

Λειτουργία
Θερμότητα παραγόμενη από έναν ή

περισσότερους
παραγωγούς
θερμότητας
(ηλιακά, λέβητας, αντλία θερμότητας, τζάκι,
συμπαραγωγή, κ.λπ.) αποταμιεύεται στον
ταμιευτήρα.
Ο ταμιευτήρας χρησιμοποιείται ως

ένα ενδιάμεσο buffer για νερό θέρμανσης, το
οποίο μεταφέρεται στα κυκλώματα θέρμανσης
ή στον σταθμό παραγωγής ζεστού νερού
χρήσης, όπου παράγει ζεστό νερό χρήσης.
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Περιγραφή λειτουργίας ταμιευτήρας

Διαστρωμάτωση












Πλεονεκτήματα ταμιευτήρα διαστρωμάτωσης
Μπορεί να δεχθεί πολλές διαφορετικές
πηγές (λέβητας, αντλία θερμότητας,
ενεργειακό τζάκι, κ.α).
Εξασφαλίζει για τους συλλέκτες την
χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία, άρα
και τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης.
Όταν φορτίζεται από πηγή διαφορετική
από τον ήλιο δεν χρειάζεται να
φορτιστεί πλήρως, άρα εξασφαλίζει
μεγάλη απόδοση για το Η/Θ σύστημα.
Επιτρέπει την θέση προτεραιοτήτων
στις πηγές θερμότητας (κατηγορία Α
διατάξεων αυτόματου ελέγχου στον
ΚΕΝΑΚ)
Όχι κινητά μέρη εντός του ταμιευτήρα
Απλοποιεί την εγκατάσταση

Για την βέλτιστη λειτουργία ενός ηλιοθερμικού συστήματος λαμβάνουμε υπόψη:
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 Το επιθυμητό ποσοστό κάλυψης στο σύστημα θέρμανσης και στο ζεστό νερό χρήσης
 Τις απαιτούμενες καταναλώσεις του κτιρίου (κεντρική θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης)
Αποτελούν το συνδυασμό ηλιακών συλλεκτών στην οροφή του κτιρίου και δεξαμενής αποθήκευσης στο
λεβητοστάσιο, τα οποία εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια για την υποβοήθηση της θέρμανσης.

Κόστος: 20.000€
Στις χώρες της Μεσογείου με τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας η συμβολή ενός τέτοιου συστήματος
αγγίζει το 40-60%. Δηλαδή ετήσιο κόστος κάτω από 1.000-1.500€. Απόσβεση 5-7 χρόνια. Αν η ηλιακή
θέρμανση συνδυαστεί με καυστήρα-λέβητα πέλλετ ή αντλία θερμότητας η εξοικονόμηση σε σύγκριση με το
πετρέλαιο αγγίζει το 80% ενώ το συνολικό κόστος του συστήματος ανέρχεται περίπου στις 27.000 – 30000
ευρώ.
Αν η κατανάλωση πετρελαίου για θέρμανση είναι: 4014 lt
Κόστος κατανάλωσης: 5419 ευρώ [τιμή πετρελαίου: 1,35 ευρώ/lt]
Εξοικονόμηση σε σύγκριση με το πετρέλαιο 80% από την εγκατάσταση του συστήματος: 4335 ευρώ
Απόσβεση συστήματος: 6-7 χρόνια

Προσφόρα για εγκατάσταση ηλιακής θέρμανσης στο Γυμνάσιο Λουτρού
Α. Προσφορά thermoland

Για την εγκατάσταση συστήματος ηλιακής θέρμανσης στο Γυμνάσιο Λουτρου:
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Ηλιοθερμικό σύστημα με 8 συλλέκτες και 1000 λίτρα θερμοδοχείο: 18500 ευρώ χωρίς το κόστος
εγκατάστασης. Το συνολικό κόστος του συστήματος είναι περίπου 20000 ευρώ
Μόνο που το σύστημα αυτό για το σχολείο δεν αρκεί γιατί καλύπτει επίφανεια περίπου 200
τετραγωνικά μέτρα. Γι’αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με αλλά συστήματα όπως το λέβητα βιομάζας ή
τις αντλίες θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών.
Επίσης απευθυνθήκαμε και σε άλλες εταιρίες για να βρούμε συστήματα που να καλύπτουν
μεγαλύτερες επιφάνειες κτιρίου.
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Β. Προσφορά chauffe

Για την εγκατάσταση συστήματος ηλιακής θέρμανσης στο Γυμνάσιο Λουτρου:
Ηλιοθερμικό σύστημα με 14 συλλέκτες και 2000 λίτρα θερμοδοχείο: 13440 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.
Το συνολικό κόστος του συστήματος είναι περίπου 16530 ευρώ
Το σύστημα αυτό για το σχολείο δεν αρκεί γιατί καλύπτει επίφανεια περίπου 400 τετραγωνικά
μέτρα.
Γι’αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με αλλά συστήματα όπως το λέβητα βιομάζας ή τις αντλίες
θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών.
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Στην περίπτωση λέβητα βιομάζας θα τοποθετηθεί σύστημα με ισχύ 58-70 Kw με κόστος 7905 ευρώ
και καυστήρας βιομάζας με κόστος 4835 ευρώ.
Συνολικό κόστος:12740 ευρώ
Τελικό κόστος ηλιακής θέρμανσης-λέβητα βιομάζας: 29270 ευρώ
Στην περίπτωση αντλίας θερμότητας θα τοποθετηθεί σύστημα με συνολικό κόστος 8327,1
ευρώ
Τελικό κόστος ηλιακής θέρμανσης-αντλίας θερμότητας: 24857,1 ευρώ

Β. ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας είναι ένας σημαντικός τομέας των ΑΠΕ με ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες προοπτικές για το μέλλον. Η αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας στον
κτιριακό τομέα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση και αυτονομία των κτιρίων,
με παράλληλο ευρύτερο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος κυρίως στις αγροτικές περιοχές.
Ως βιομάζα θεωρείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμού σε ανανεώσιμη
βάση. Ο ευρύτερος όρος περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως υπολείμματα και ζωικά απόβλητα, τα βιομηχανικά
στερεά οργανικά απορρίμματα καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες
Τα υπολείμματα / απόβλητα διακρίνονται σε

Υπολείμματα παραμένοντα στον αγρό ή το δάσος μετά τη συγκομιδή του κυρίου

προϊόντος (άχυρο, στελέχη φυτών, κλαδοδέματα κλπ)

Υπολείμματα παραμένοντα στις διάφορες γεωργικές βιομηχανίες (υπολείμματα

βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου, υποπροϊόντα πυρηνελαιουργείων)

Απόβλητα ζωοτροφικών μονάδων

Δημοτικά στερεά απορρίμματα
Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, τα οποία παράγουν βιομάζα
ικανή να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας ή η
παραγωγή υγρού βιοκαυσίμου.
Διεργασίες ενεργειακής μετατροπής βιομάζας

Θερμοχημικές (C/N >30, υγρασία < 50% )
-πυρόλυση
-καύση
-αεριοποίηση
-υδρογονοδιάσπαση
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Βιοχημικές (C/N <30, υγρασία > 50% )
-αερόβια ζύμωση
-αναερόβια ζύμωση
-αλκοολική ζύμωση
Πλαίσιο προώθησης εφαρμογών βιομάζας
Η συμφωνία του Κιότο θεωρεί ότι η χρήση βιοκαυσίμων είναι από τις πιο αποδοτικές λύσεις
περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου. Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν δημιουργήσει Εθνικά
προγράμματα για την ενεργειακή χρήση της βιομάζας, προς ενίσχυση των περιφερειακών οικονομιών και
παροχή νέων προοπτικών στους αγρότες. Ταυτόχρονα βελτιώνεται και γίνεται πιο ευσταθές το σύστημα
ενεργειακού εφοδιασμού.
Διαθέσιμη Τεχνολογία
Αν και η πιο γνωστή παραδοσιακά χρήση βιομάζας είναι η καύση ξύλων, υπάρχει δυνατότητα
χρήσης συσσωματωμάτων (pellets)και θρυμμάτων βιοκαυσίμων σε αυτοματοποιημένους λέβητες με υψηλές
προδιαγραφές απόδοσης, εκπομπών και άνεσης.

Βιωσιμότητα συστημάτων
Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας ενός συστήματος εκμετάλλευσης βιομάζας πρέπει να
λαμβάνονται υπ όψιν οι εξής παράμετροι:

χώρος:απαιτείται περισσότερος για λέβητα και αποθήκευση καυσίμου. Η
ενσωμάτωση του συστήματος προτιμάται να γίνεται στον αρχικό σχεδιασμό.

εφοδιασμός: απαιτείται οργάνωση στον τομέα του εφοδιασμού. Η παραγωγή
συσσωματωμάτων από υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου ή στελέχη φυτών ενεργειακών
καλλιεργειών μπορεί να βοηθήσει στον τομέα αυτό.

συντήρηση: απαιτείται τακτή απομάκρυνση της στάχτης και παρακολούθηση
αποθέματος καυσίμου. Καλό είναι να χρησιμοποιείται αυτόματο σύστημα καθαρισμού εναλλάκτη.

Διάθεση στάχτης:Δυνατότητα χρήσης ως λίπασμα. Στις πόλεις διάθεση με τα λοιπά
απορρίμματα

οικονομική εκτίμηση: Στη Σουηδία το 20-25% του αρχικού κόστους σχετίζεται με
τα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης του καυσίμου. το 50% αφορά στον αυτοματοποιημένο
λέβητα και το υπόλοιπο αφορά σε θέματα τακτοποίησης στις αποθήκες, σχεδιασμού, διοίκησης.

Δυσκολίες- μειονεκτήματα
- Αυξημένος όγκος και περιεκτικότητα σε υγρασία
-Μεγάλη διασπορά και εποχιακή παραγωγή
-Δυσκολίες στη συλλογή τη μεταφορά και την αποθήκευση
-Υψηλότερο κόστος εξοπλισμού.

Πλεονεκτήματα:
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-Περιορισμός εισαγωγών ορυκτών καυσίμων
-Εξασφάλιση εργασίας και συγκράτηση πληθυσμών στις αγροτικές περιοχές
-Περιορισμός εκπομπών CO2, όξινης βροχής

Αγορά εξοπλισμού
Προγραμματίζεται από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού κατόπιν μελέτης βιωσιμότητας. Ελάχιστες
απαιτήσεις μελέτης:

ζήτηση σε θερμότητα

τύπος καυσίμου, περιεκτικότητα σε υγρασία

απαιτήσεις χώρου αποθήκευσης

διαθεσιμότητα κτιριακού χώρου εγκατάστασης λεβητοστασίου

απαιτήσεις εκπομπών αερίων ρύπων.
Επιλογή βιοκαυσίμων
Για την επιλογή του κατάλληλου είδους βιοκαυσίμου λαμβάνονται υπ όψιν τα χαρακτηριστικά του
κάθε υλικού. Τα συσσωματώματα παρασκευάζονται με συμπίεση ξηρών πριονιδίων και υπολειμμάτων
ξύλου χωρίς κόλλες ή χημικά πρόσθετα. Τα θρύμματα είναι μικρά τεμάχια ξύλου μήκους 5-50 mm.
Δυναμικό βιομάζας στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα το ενεργειακό δυναμικό σε βιομάζα είναι σημαντικά υψηλό και ειδικότερα μπορούμε
να αντικαταστήσουμε το 15% της συνολικής κατανάλωσης πετρελαιοειδών με τα απορρίμματα υπολείμματα των εκκοκκιστηρίων βάμβακος, των ελαιουργείων και του καλαμποκιού.
Υπάρχουν 10 εκατομμύρια τόνοι (3-4 Τόνοι Ισοδυνάμου Πετρελαίου) κατανεμημένοι ως εξής:

Δασικά υπολείμματα:1εκ.τόνοι

Άχυρο: 3-4 εκ.τόνοι

Γεωργικά υπολείμματα: 5-6 εκ.τόνοι
Συνδυασμός λέβητα βιοκαυσίμου με ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού
Το ηλιακό σύστημα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπόλοιπο, ελαχιστοποιώντας τις
ώρες λειτουργίας του λέβητα βιοκαυσίμου. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί δύο συστήματα:
α) Σύστημα δύο σωλήνων με αποκεντρωμένη αποθήκευση θερμού νερού
Η θερμότητα παράγεται είτε από τον ηλιακό συλλέκτη είτε από τον λέβητα και επιτρέπει την ελάττωση των
απωλειών με περιοδική κυκλοφορία.
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β) Σύστημα δύο σωλήνων με απευθείας προετοιμασία θερμού νερού μέσω εναλλάκτη
Πρόκειται για φθηνότερη λύση Τα χαρακτηριστικά των υβριδικών αυτών συστημάτων είναι:
 πιο περίπλοκος σχεδιασμός από τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης
 δυνατότητα συνδυασμού με κλιματισμό το καλοκαίρι
 βοηθητικό καύσιμο: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιομάζα και ηλεκτρικό
 διαδεδομένο στη Βόρεια Ευρώπη
 σπάνια στη Νότια Ευρώπη αλλά υπάρχει μεγάλο δυναμικό
Πλεονεκτήματα
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι:
 100% θέρμανση από ΑΠΕ
 κάλυψη της ανάγκης για εφεδρικό σύστημα των θερμικών ηλιακών συστημάτων
 ζεστό νερό χρήσης όλο το χρόνο
 μείωση της κατανάλωσης καυσίμου βιομάζας, και των αντίστοιχων λειτουργικών
εξόδων.

Σύστημα θέρμανσης με βιομάζα
Η πιο διαδεδομένη μορφή καύσιμης βιομάζας είναι τα pellet. Κοστίζουν 200-300€ ο τόνος και
αποδίδει περίπου το 45% της ενεργειας 1000 λίτρων πετρελαίου. Κατά συνέπεια 2,2 κιλά pellet περιέχουν
την ίδια ενέργεια με 1 λίτρο πετρελαίου. 1 λίτρο πετρελαίου όμως κάνει πλέον περίπου 1,4 € και 2 κιλά
pellet 40cents. Συνεπώς η οικονομία είναι της τάξεως του 60-70%.
Κοινά τζάκια ή σόμπες (20-30% απόδοση)
o
Κόστος: 1.500€

Ενεργειακά τζάκια(50-80% απόδοση)
o
Κόστος: 2.500€

Σόμπες ξύλου ή pellet (έως 90% απόδοση)
o
Κόστος: 3.500€

Λέβητες ξύλου ή pellet(έως 90% απόδοση)
o
Κόστος: 5.000€
Στην ακριβότερη περίπτωση που θα εγκατασταθεί λέβητας pellet 20kW με κόστος 5.000€, δοχείο
αδρανείας 1.000 λίτρων με κόστος 1.000€ και σύστημα μεταφοράς από τη δεξαμενή (μοτέρ με μειωτήρα,
κοχλία δεξαμενής, σωλήνα μεταφοράς) κόστους 1.000€, το συνολικό κόστος μαζί με το φπα ανέρχεται σε
9.000€. Το ετήσιο κόστος σε αυτή την περίπτωση είναι κάτω από 2.500€. Χρόνος απόσβεσης περίπου 4-5
χρόνια.
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Γεωγραφική κατανομή διαθέσιμων ποσοτήτων αγροτικών υπολειμμάτων στην Ελλάδα.

Προσφόρα για λέβητα – καυστήρα βιομάζας στο Γυμνάσιο Λουτρού
Α. Λέβητας βιομάζας
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Απαιτήσεις Ενέργειας Γυμνασίου Λουτρού
Επιφάνεια κτιρίου

Απώλειες κτιρίου

Απαιτούμενη
Ισχύς

890

0,14

124,60

m2

kW / m2

kW

Για τη συγκεκριμένη απαιτούμενη ισχύ απαιτείται λέβητας βιομάζας με 100-130 Kw.
Κόστος ADGREEN 120(100-130 Kw): 9261 ευρώ

Α. Καυστήρας βιομάζας

Για τη συγκεκριμένη απαιτούμενη ισχύ απαιτείται καυστήρας βιομάζας με 100-130 Kw.
Κόστος ADGREEN – SP200(100-200 Kw): 6600 ευρώ
Συνολικό κόστος λέβητα-καυστήρα βιομάζας: 15861 ευρώ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ (ΛΕΒΗΤΕΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ)
Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κτιρίου: 890 m²
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 [τιμή πετρελαίου: 0,85 ευρώ/lt]
Θερμογόνος δύναμη πέλλετ: θερμογόνος δύναμη πετρελαίου(Kwh) / 4,8 Kwh x 0,9 = 5173 Kg
Υποθετικό κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2011-12): 1551,9 ευρώ [τιμή pellet: 0,30 ευρώ/Kg]
Λέβητες pellet(έως 90% απόδοση): Κόστος: 15861€
Χρόνος απόσβεσης λέβητα pellet: 15861 / (2040-1551,9) = 32,5 χρόνια
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 [τιμή πετρελαίου: 1,35 ευρώ/lt]
Θερμογόνος δύναμη πέλλετ: θερμογόνος δύναμη πετρελαίου(Kwh) / 4,8 Kwh x 0,9 = 5173 Kg
Υποθετικό κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2011-12): 1551,9 ευρώ [τιμή pellet: 0,30ευρώ/Kg]
Λέβητες pellet (έως 90% απόδοση): Κόστος: 15861€
Χρόνος απόσβεσης λέβητα pellet: 15861 / (3239-1551,9) = 9,4 χρόνια
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 (προυπολογισμός κατανάλωσης)
Η χρήση των θερμαντικών σωμάτων με καύση πετρελαίου για θέρμανση είναι για τους μήνες
Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)-Δεκέμβριος(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) –
Φεβρουάριος(περίπου 20 ημέρες) και Μάρτιος(περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας: 92 ημέρες το χρόνο
Ο λέβητας πετρελαίου θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 3 ώρες (08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)
Σύνολο ωρών λειτουργίας: 276 ώρες
Θερμογόνος δύναμη πέλλετ: θερμογόνος δύναμη πετρελαίου(Kwh) / 4,8 Kwh x 0,9 = 8652,7 Kg
Υποθετικό κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος 2012-13): 2595,81 ευρώ [τιμή pellet: 0,30 ευρώ/Kg]
Λέβητες pellet(έως 90% απόδοση): Κόστος: 15861€
Χρόνος απόσβεσης λέβητα pellet: 15861 / (5419-2595,81,2) = 5,6 χρόνια ~ 6 χρόνια

Β. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
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Τα γεωθερμικά συστήματα και ειδικότερα τα άβαθη, παρότι βρίσκονται σε ώριμη τεχνολογία και
εμφανίζουν ραγδαία εξάπλωση στον προηγμένο κόσμο, στην Ελλάδα η αγορά και η χρήση τους είναι ακόμα
περιορισμένη.
Είναι χαρακτηριστικά τα συμπεράσματα του παγκόσμιου συνεδρίου γεωθερμίας το 2005, σύμφωνα
με τα οποία μεταξύ 2000 και 2005 υπήρξε συνολική αύξηση της παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος των
συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας κατά 198%(24% ετησίως) και αντίστοιχη αύξηση 272% στον αριθμό
εγκαταστάσεων(30% ετησίως). Παρότι, τα επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογών του εξωτερικού είναι
πολλά, στην Ελλάδα και σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο η αγορά είναι διστακτική. Εκτιμάται πως τα
τελευταία πέντε χρόνια, οπότε και άρχισε η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, κατασκευάστηκαν περί
τα 400 συστήματα με εκτιμώμενη συνολική ισχύ περίπου 40 MW. Αυτή η τάση οφείλει να αλλάξει, αφού
πλέον και η τεχνογνωσία υπάρχει και επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογών υπάρχουν στη χώρα, που
αναδεικνύουν το μέγεθος των δυνατοτήτων αυτής της τεχνολογίας.
Γεωθερμία – Αβαθής γεωθερμία
Γεωθερμικό δυναμικό(γεωθερμία) ονομάζουμε την αποθηκευμένη ενέργεια σε υδρολογικούς και
γεωλογικούς σχηματισμούς του φλοιού της γης υπό μορφή θερμότητας, όταν η θερμοκρασία του
σχηματισμού υπερβαίνει τους 25º C. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα γεωθερμικά πεδία
διακρίνονται σε δυο κατηγόριες:
α) τα πεδία χαμηλής θερμοκρασίας, στα οποία η θερμοκρασία του προϊόντος(νερού, ατμού)
κυμαίνεται από 25º C έως 90º C και
β) τα πεδία υψηλής θερμοκρασίας, στα οποία η θερμοκρασία του προϊόντος(νερού, ατμού)
υπερβαίνει τους 90º C.
Δυνατότητα όμως εκμετάλλευσης ενέργειας γεωλογικού ή υδρολογικού σχηματισμού υπάρχει και
στην περίπτωση κατά την οποία η θερμοκρασία είτε του προϊόντος είτε του σχηματισμού είναι μικρότερη
των 25º C. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το βάθος εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνει τα 150 μέτρα από την
επιφάνεια του εδάφους, και γι’ αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες και ερευνητές του
κλάδου ως αβαθής γεωθερμία. Η διαφορά ανάμεσα στις δυο μορφές έγκειται στο γεγονός ότι η αβαθής
γεωθερμική ενέργεια προέρχεται κυρίως από την αποθήκευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας
στη γήινη επιφάνεια, ενώ η καθαυτού γεωθερμική ενέργεια, προϊόν του γεωθερμικού δυναμικού, οφείλεται
στη μεταφορά θερμότητας από το μάγμα του πυρήνα της γης στα ανώτερα στρώματα του εδάφους. Αν και η
γεωθερμία παρουσιάζει μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας ανά μονάδα μάζας του γεωθερμικού
προϊόντος, η αβαθής γεωθερμία πλεονεκτεί στο ότι βρίσκεται διαθέσιμη και εκμεταλλεύσιμη παντού, είναι
αρκετά εύκολη στην αξιοποίηση της και μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
όπως π.χ. την ηλιακή.
Η χρήση και η αρχιτεκτονική των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας
Τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας παρουσιάζουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που καλύπτει χρήσεις
τόσο του κτιριακού, όσο και του γενικότερου παραγωγικού τομέα, γεωργικού, βιομηχανικού κτλ.
Ειδικότερα στον κτιριακό τομέα, στον οποίο υπάρχουν και οι περισσότερες εγκαταστάσεις, τα
συστήματα της αβαθούς γεωθερμίας χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση και τη ψύξη δημόσιων και
ιδιωτικών κτιρίων και για την παραγωγή θερμού νερού χρήσης. Αρχιτεκτονικά, τα συστήματα αβαθούς
γεωθερμίας διακρίνονται σε αμιγή και υβριδικά. Αμιγή συστήματα χαρακτηρίζονται αυτά, στα οποία όλη η
ζητούμενη θερμότητα καλύπτεται μόνο από πηγές αβαθούς γεωθερμίας.
Σε αντίθεση με αυτά, τα υβριδικά χρησιμοποιούν συγχρόνως και πρόσθετες πηγές ενέργειας για να
καλύψουν τα ζητούμενα θερμικά / ψυκτικά φορτία. Τα υβριδικά συστήματα προκύπτουν με το συνδυασμό
αμιγών συστημάτων με ηλιακά συστήματα, με λέβητες – καυστήρες πετρελαίου ή φυσικού αερίου κτλ.
106

Τα αμιγή συστήματα αβαθούς γεωθερμίας αποτελούνται από τρία κύρια υποσυστήματα:

Το υποσύστημα της πηγής ενέργειας, με το οποίο απορροφάται ή απορρίπτεται
θερμότητα από το έδαφος ή από κάποιον υδροφορέα που αποτελούν και τις συνηθέστερες πηγές
ενέργειας αυτών των συστημάτων.

Την αντλία θερμότητας, η οποία μεταφέρει την αντλούμενη θερμότητα του εδάφους
στο επιθυμητό θερμοκρασιακό επίπεδο, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση της για θέρμανση και
ψύξη

Τις συσκευές και το εσωτερικό δίκτυο θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου, με το οποίο
εναλλάσσεται θερμότητα και ψύξη στους εσωτερικούς χώρους.

Η αντλία θερμότητας
Η αντλία θερμότητας είναι συσκευή η οποία μετατρέπει θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας σε
θερμότητα υψηλότερης θερμοκρασίας, καταναλώνοντας ταυτόχρονα ένα ποσό ενέργειας. Αυτή η ενέργεια
δίδεται εξωτερικά στην αντλία θερμότητας και αντιστοιχεί κυρίως στην κατανάλωση του συμπιεστή.
Ανάλογα με τον τύπο του συμπιεστή, ηλεκτροκίνητος ή μηχανοκίνητος, οι αντλίες θερμότητας
καταναλώνουν είτε ηλεκτρικό ρεύμα είτε φυσικό αέριο είτε σπανιότερα ελαφρό πετρέλαιο.
Από κατασκευαστικής απόψεως η αντλία θερμότητας αποτελείται βασικά από δυο εναλλάκτες
θερμότητας(εξατμιστής – συμπυκνωτής), το συμπιεστή και την εκτονωτική βαλβίδα.
Ως μηχανήματα οι αντλίες θερμότητας χαρακτηρίζονται από δυο κυκλώματα, το κύκλωμα άντλησης
και το κύκλωμα απόρριψης της θερμότητας. Στα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας κυριαρχούν οι αντλίες
θερμότητας νερού / νερού και νερού / αέρα, ενώ αναπτύσσονται και οι νερού / ψυκτικού μέσου.
Ως μέσο άντλησης / απόρριψης θερμότητας από το περιβάλλον χρησιμοποιείται κυρίως το νερό, ενώ
ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος θέρμανσης και ψύξης επιλέγεται αντίστοιχα το δεύτερο ρευστό.
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Κατηγορίες συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας
Ως κύρια πηγή άντλησης / απόρριψης της θερμότητας στο φυσικό περιβάλλον χρησιμοποιείται το
έδαφος και οι υδρολογικοί σχηματισμοί. Η εναλλαγή της θερμότητας πραγματοποιείται με δυο διαφορετικές
κατηγορίες συστημάτων που είναι τα ανοικτά και τα κλειστά συστήματα. Τα ανοικτά συστήματα καλύπτουν
το 15% των εφαρμογών αβαθούς γεωθερμίας με το υπόλοιπο 85% να κατανέμεται στα κλειστά συστήματα.
Τα ανοικτά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας πλεονεκτούν έναντι των κλειστών στο κόστος και στο χρόνο
κατασκευής και σε ορισμένες περιπτώσεις στο κόστος λειτουργιάς. Αντιθέτως, τα κλειστά συστήματα
εμφανίζουν μεγαλύτερους βαθμούς απόδοσης, δεν γνωρίζουν χωροταξικούς περιορισμούς και μπορούν
σχεδόν πάντα να επεκταθούν, ώστε να καλύψουν και πρόσθετες ανάγκες.
Ανοικτά συστήματα

Τα ανοικτά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας εκμεταλλεύονται τη θερμότητα επιφανειακών ή
υπόγειων υδροφορέων. Η θερμότητα που μεταφέρεται στην αντλία θερμότητας αντλείται ή απορρίπτεται
απευθείας, χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου μέσου, από την ενεργειακή πηγή που σ’ αυτήν την
περίπτωση είναι το νερό των φυσικών υδροφορέων.
Ανάλογα με τον υδροφορέα άντλησης τα ανοικτά συστήματα διακρίνονται σε:
 Επιφανειακά, όταν αντλούν νερό από κάποιο επιφανειακό υδροφορέα(ποτάμι, λίμνη, θάλασσα)
 Φρέατος, όταν η άντληση του νερού γίνεται από υπόγειο υδροφορέα και
 Μεικτά, στα οποία η άντληση και η απόρριψη γίνεται από υπόγειο σε επιφανειακό υδροφορέα και
αντιστρόφως.
Σήμερα η επιλογή της εγκατάστασης ανοικτών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας περιορίζεται
κυρίως στα δυο πρώτα είδη, με τα συστήματα φρέατος να υπερτερούν σημαντικά σε αριθμό
εγκαταστάσεων. Αυτό συμβαίνει, διότι η κατασκευή μεικτών συστημάτων αντιτίθεται στην περιβαλλοντική
νομοθεσία για την προστασία των φυσικών υδροφορέων και την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση του
υδρολογικού δυναμικού.
Κύριο κατασκευαστικό στοιχείο των συστημάτων φρέατος είναι η παραγωγική γεώτρηση(φρέαρ),
μέσω της οποίας τροφοδοτείται με νερό η αντλία θερμότητας. Συνήθως σ’ αυτά τα συστήματα
κατασκευάζονται δυο τύποι γεωτρήσεων(συστήματα διπλού φρέατος), η γεώτρηση άντλησης(παραγωγική)
και η γεώτρηση απόρριψης. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα άντλησης και απόρριψης του νερού στην ίδια
γεώτρηση(συστήματα μόνου φρέατος), μόνο που σ΄αυτήν την περίπτωση πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή για την αποφυγή ανάμειξης των δυο ρευμάτων. Σε κάθε περίπτωση η ανάμειξη των δυο ρευμάτων
θα οδηγήσει σε αλλοίωση των χαρακτηριστικών λειτουργιάς του συστήματος και σε μείωση του βαθμού
απόδοσης. Η χρήση των ανοικτών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας για τη θέρμανση και τη ψύξη των
κτιρίων προσφέρεται ως μια ελκυστική λύση με συγκριτικά χαμηλό κόστος. Παράλληλα όμως, οι
γεωτρήσεις απαιτούν περιοδική συντήρηση και προϋποθέτουν την ύπαρξη υδροφορέων με κατάλληλα
χαρακτηριστικά παροχής και ποιότητας νερού, η σταθερότητα των οποίων είναι ο καθοριστικός παράγοντας
για την επιλογή και κατασκευή αυτού του συστήματος.
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Κλειστά συστήματα

Τα κλειστά αβαθή γεωθερμικά συστήματα χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός δικτύου
σωληνώσεων, το οποίο συνδέει την αντλία θερμότητας με την πηγή ενέργειας(έδαφος ή υδρολογικό
σχηματισμό) και εναλλάσσει θερμότητα μεταξύ τους. Αυτό το δίκτυο ονομάζεται γεωεναλλάκτης,
κατασκευάζεται από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας και πληρούται από
αποσκληρυμένο νερό ή μείγμα αποσκληρυμένου νερού και αντισηπτικού, το οποίο αποτελεί και το ρευστό
μετάδοσης θερμότητας του γεωεναλλάκτη. Ανάλογα με τη διάταξη του γεωεναλλάκτη ως προς την
επιφάνεια του εδάφους, τα κλειστά συστήματα διακρίνονται σε οριζόντια και κατακόρυφα.


Οριζόντιο σύστημα

Στα οριζόντια κλειστά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας ο γεωεναλλάκτης κατασκευάζεται
παράλληλα με την επιφάνεια του εδάφους και σε βάθος από 1,2 έως 2,0 μέτρα. Για την κατασκευή αυτού
του είδους γεωεναλλάκτη δημιουργείται ένα σκάμμα εκσκαφής, το οποίο επιστρώνεται αρχικά με κάποιο
θερμικά αγώγιμο υλικό, π.χ. άμμο, για τη βελτίωση της θερμικής αγωγιμότητας και την προστασία των
σωληνώσεων του γεωεναλλάκτη. Κατόπιν τοποθετούνται οι σωλήνες του γεωεναλλάκτη με παράλληλη ή σε
σειρά σύνδεση και καλύπτονται με το υλικό προστασίας. Τέλος, το σκάμμα επιχωματώνεται με τα προϊόντα
εκσκαφής και η περιοχή καλύπτεται με χαμηλή φύτευση π.χ. χλοοτάπητα.
Κύριο πλεονέκτημα των οριζόντιων κλειστών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας είναι το χαμηλό
κόστος κατασκευής, το οποίο συχνά αντισταθμίζεται από το κόστος δέσμευσης της γης, ειδικά σε περιοχές
με υψηλή αξία γης, και την άμεση επίδραση στη λειτουργιά του συστήματος των κλιματικών συνθηκών της
περιοχής. Για τον περιορισμό της απαιτούμενης έκτασης γης για την εγκατάσταση αυτού του συστήματος,
έχουν αναπτυχτεί ειδικοί τύποι γεωεναλλακτών, που κατασκευάζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η
επαναφόρτιση του εδάφους από την ηλιακή ακτινοβολία δεν είναι μείζονος σημασίας. Σ΄ αυτές τις
περιπτώσεις αναπτύσσεται ο πλεγματικός γεωεναλλάκτης ή ο σπειροειδής γεωεναλλάκτης, στους οποίους οι
σωληνώσεις διατάσσονται σε οριζόντιους βρόχους ή σε σπειροειδείς βρόχους με πολύ μικρή την απόσταση
μεταξύ αυτών. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν κυρίως ως διεποχιακές αποθήκες θερμότητας και
εγκαθίστανται κυρίως κάτω από τα κτίρια στην περιοχή θεμελίωσης.
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Κατακόρυφο σύστημα

Τα κλειστά κατακόρυφα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας κατασκευάζονται με τη διάνοιξη
γεωτρήσεων σε βάθη από 50 έως 150 μέτρα και την εγκατάσταση μέσα σε αυτές σωληνώσεων, που
αποτελούν το γεωεναλλάκτη. Αυτά τα συστήματα ονομάζονται κατακόρυφα, διότι ο γεωεναλλάκτης
διατάσσεται κάθετα ως προς την επιφάνεια του εδάφους. Μετά την εγκατάσταση των σωληνώσεων η
περιοχή της γεώτρησης πληρούται με ειδικό ρευστοκονίαμα, το οποίο προστατεύει τη σωλήνωση από
τραυματισμούς λόγω πιθανής καθίζησης του εδάφους και βελτιώνει τη μετάδοση θερμότητας από το έδαφος
στο ρευστό του γεωεναλλάκτη.
Για την κατασκευή των κατακόρυφων γεωεναλλακτών έχουν αναπτυχτεί και δοκιμαστεί αρκετές
διατάξεις σωλήνων, από τις οποίες σήμερα δυο διατάξεις διαπιστώνεται ότι εμφανίζουν τις περισσότερες
εφαρμογές.
Η πρώτη είναι η διάταξη των σωλήνων σε σχήμα U σύμφωνα με την οποία εγκαθίστανται ένα ή δυο
ζεύγη σωλήνων ανά γεώτρηση. Αυτή η διάταξη είναι μικρού κόστους και ποσοτικά οι εγκαταστάσεις
διπλού U υπερέχουν έναντι αυτών του μονού. Στη δεύτερη διάταξη ο γεωεναλλάκτης κατασκευάζεται από
δυο σωλήνες διαφορετικής διαμέτρου, που εγκαθίστανται ομοαξονικά, δημιουργώντας έτσι μια κυκλική και
μια δακτυλιοειδή διατομή, μέσα στις οποίες κυκλοφορεί το ρευστό. Ανάλογα με τη διάταξη των δικτύων
σύνδεσης των γεωτρήσεων προκύπτουν συστήματα παράλληλα ή σε σειρά, στα οποία το ρευστό διατρέχει
όλο ή ένα μέρος αντίστοιχα του γεωεναλλάκτη. Τα κατακόρυφα συστήματα λόγω του βάθους της
εγκατάστασης δεν επηρεάζονται από τις κλιματικές συνθήκες και χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη
σταθερότητα και υψηλότερους εποχιακούς βαθμούς απόδοσης έναντι των οριζόντιων. Οι εγκαταστάσεις
τους καλύπτουν όλο το φάσμα των εφαρμογών και εγκαθίστανται από μικρά κτίρια, που απαιτούν μόνο μια
γεώτρηση, μέχρι σε κτιριακά συγκροτήματα αρκετών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, στις περιπτώσεις των
οποίων κατασκευάζονται πεδία γεωτρήσεων με δεκάδες χιλιόμετρα γεωεναλλάκτη.
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Σύστημα ενεργειακών πασσάλων

Ειδική κατηγορία των κατακόρυφων συστημάτων είναι το σύστημα γεωεναλλάκτη που
εγκαθίστανται σε πασσάλους θεμελίωσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι πάσσαλοι ονομάζονται ενεργειακοί
και λειτουργούν ταυτόχρονα τόσο ως στοιχεία θεμελίωσης, όσο και ως μέσο μετάδοσης θερμότητας. Αυτή
η τεχνολογία εφαρμόζεται σε όλα τα είδη των πασσάλων, τόσο σε προκατασκευασμένους, όσο και σε
πασσάλους που κατασκευάζονται επί τόπου, και συνίστανται στην ενσωμάτωση επάνω στον οπλισμό του
πασσάλου δικτύου σωληνώσεων που αποτελούν το γεωεναλλάκτη. Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου
είναι το μικρό κόστος εφαρμογής σε σχέση με τα ομοειδή κατακόρυφα συστήματα, η ταχεία αποπληρωμή
της επένδυσης και οι υψηλοί βαθμοί απόδοσης που παρουσιάζει. Αυτή η τεχνική παρουσιάζει αλματώδη
ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, της Αμερικής και στην Ιαπωνία.


Συστήματα λιμνών

Μια ιδιαίτερη κατηγορία κλειστών συστημάτων είναι και τα συστήματα εκμετάλλευσης της αβαθούς
γεωθερμίας που εγκαθίστανται σε λίμνες ή σπανιότερα σε θαλάσσιους όρμους. Ο γεωεναλλάκτης αυτών
των συστημάτων ποντίζεται σε σπειροειδή μορφή και σε ικανό βάθος μέσα σε μια λίμνη και εναλλάσσει
θερμότητα με το νερό της λίμνης. Αυτά τα συστήματα εμφανίζουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογών και
αναπτύσσονται κυρίως σε περιοχές των Η.Π.Α. και του Καναδά.


Σύστημα απευθείας εκτόνωσης

Τα συστήματα απευθείας εκτόνωσης αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία των κλειστών συστημάτων
αβαθούς γεωθερμίας. Σ’ αυτά τα συστήματα απουσιάζει ο ενδιάμεσος εναλλάκτης μεταξύ της αντλίας
θερμότητας και του μέσου άντλησης / απόρριψης θερμότητας, που σ’ αυτήν την περίπτωση είναι το έδαφος
ή σπανιότερα κάποιος υδρολογικός σχηματισμός. Στη θέση του γεωεναλλάκτη αναπτύσσεται ένα
κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων, κυρίως από σωλήνες χαλκού με επένδυση πολυαιθυλενίου, μέσα στο
οποίο κυκλοφορεί απευθείας το ψυκτικό ρευστό της αντλίας θερμότητας. Πρακτικά, ο γεωεναλλάκτης
αντικαθίσταται από τον ένα εναλλάκτη της αντλίας θερμότητας. Μ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι
απώλειες θερμότητας που εμφανίζονται στα υπόλοιπα κλειστά συστήματα μεταξύ γεωεναλλάκτη και
αντλίας θερμότητας και επιπλέον δεν υπάρχει ανάγκη για εγκατάσταση κυκλοφορητή στο δίκτυο, καθώς η
κυκλοφορία του ψυκτικού ρευστού γίνεται με τη βοήθεια του συμπιεστή της αντλίας θερμότητας. Ωστόσο
αυτά τα συστήματα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή του δικτύου, το οποίο πρέπει να είναι
πλήρως στεγανό, ανθεκτικό στη διάβρωση και χαμηλής πτώσης πίεσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του συμπιεστή.
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Συστήματα θέρμανσης και ψύξης σε εφαρμογές άβαθους γεωθερμίας
Η χρήση των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας εμφανίζει εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής σε
συστήματα θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων, λόγω της δυνατότητας παραγωγής θερμότητας χαμηλής
θερμοκρασίας αλλά και της ευελιξίας στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος, το οποίο ικανοποιεί
πλήρως τις απαιτήσεις του χρήστη. Αυτά τα συστήματα βρίσκονται στην πρώτη επιλογή των πολιτών σε
χώρες της Ευρώπης, στις οποίες εφαρμόζονται εδώ και χρόνια νομοθεσίες περιορισμού της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων.



Συστήματα νερού

Τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας έχουν τη δυνατότητα παραγωγής θερμού και ψυχρού νερού σε
ένα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος, το οποίο καθορίζεται από τη δυνατότητα ρύθμισης της αντλίας
θερμότητας και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 30º C -55º C για θέρμανση και 7-14º C για ψύξη. Η υψηλή
θερμοχωρητικότητα του νερού σε συνδυασμό με την απαίτηση για δίκτυα περιορισμένου μεγέθους, καθώς
και ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης των αντίστοιχων αντλιών θερμότητας είναι οι βασικοί λόγοι επιλογής
αυτής της τεχνολογίας.
Χαρακτηριστικά αυτών των συστημάτων είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον δικτύου, το οποίο
μεταφέρει το θερμό / ψυχρό νερό από την αντλία θερμότητας στους θερμαινόμενους / ψυχόμενους χώρους.
Το δίκτυο κατασκευάζεται κυρίως από σωλήνες χάλυβα ή χαλκού, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται και πολυστρωματικοί σωλήνες ή σωλήνες από ειδικό πλαστικό σε ορισμένα στοιχεία του.

Κοινά θερμαντικά σώματα

Σώματα ανεμιστήρα-στοιχείου(fan-coils)

Ενδοδαπέδιο σύστημα

Ενδοτοίχιο σύστημα
Συστήματα αέρα
Τα συστήματα αέρα χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτίρια που απαιτούν ξεχωριστό έλεγχο του
εσωτερικού κλίματος και περιλαμβάνουν πολλαπλές θερμικές ζώνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως
π.χ. σε κτίρια γραφείων, εργαστήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κτλ. Αυτά τα συστήματα εγκαθίστανται
επίσης και σε χώρους ειδικών απαιτήσεων, στους οποίους απαιτείται ακριβής έλεγχος και ρύθμιση της
θερμοκρασίας και της υγρασίας, π.χ. σε μουσεία, χειρουργεία κτλ. Ο συνδυασμός αβαθούς γεωθερμίας και
συστήματος κλιματισμού με αέρα μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων είτε
με την επιλογή αντλίας θερμότητας με απευθείας παροχή αέρα στο κτίριο. Η πρώτη εφαρμόζεται σε κτίρια
μέσου και μεγάλου μεγέθους και η δεύτερη περιορίζεται σε εφαρμογές μικρής κλίμακας.



Σύστημα με κεντρική κλιματιστική μονάδα
Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα
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Συστήματα ψυκτικού μέσου
Στα συστήματα ψυκτικού μέσου η αντλία θερμότητας με τη βοήθεια ενός εσωτερικού δικτύου
σωληνώσεων τροφοδοτεί με ψυκτικό ρευστό έναν αριθμό εσωτερικών τερματικών μονάδων. Αυτές οι
τερματικές μονάδες μπορεί να είναι μονάδες οροφής, τοίχου, δαπέδου κτλ. Και στην πράξη αποτελούν
εναλλάκτες ψυκτικού ρευστού – αέρα.
Για τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας και την κάλυψη των φορτίων το σύστημα μεταβάλλει
την παροχή του ψυκτικού ρευστού. Ανάλογα με τον τύπο της τερματικής μονάδας αυτά τα συστήματα είναι
σε θέση να προσφέρουν είτε μόνο θέρμανση ή ψύξη είτε και τα δυο ταυτοχρόνως.
Ως πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας μπορούν να αναφερθούν η δυνατότητα της τοπικής
ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο, η απλή λειτουργία και το χαμηλό κόστος εγκατάστασης, ενώ ως
μειονεκτήματα ο ανεπαρκής έλεγχος υγρασίας και οι περιορισμένες δυνατότητες διανομής και καθαρισμού
του αέρα.

Κριτήρια επιλογής συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας
Ως βασικές παράμετροι εκλογής του συστήματος μπορούν να αναφερθούν:

Τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους της περιοχής
εγκατάστασης

Η διαθεσιμότητα της γης και η επιθυμητή χρήση της επιφάνειας του εδάφους

Η ύπαρξη και η διαθεσιμότητα επιφανειακών και υδρολογικών σχηματισμών σε
κοντινή θέση και με επαρκή ποσότητα και χαρακτηριστικά νερού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για το σχεδιασμό ανοικτού συστήματος.

Οι θερμικές και ψυκτικές απαιτήσεις του κτιρίου, τόσο ως μεγέθη σχεδιασμού, όσο
και ως κατανομή αναγκών στη διάρκεια του χρόνου.
Επιλογή της φυσικής πηγής
Η επιλογή της φυσικής πηγής η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση / απόρριψη θερμότητας
από το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας γίνεται με κανόνα τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθμού
απόδοσης, που κατά κανόνα οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.
Στα συστήματα αντλιών θερμότητας, οι υψηλότεροι βαθμοί απόδοσης επιτυγχάνονται με άντληση
θερμότητας από πήγες υψηλής θερμοκρασίας, ενώ για την απόρριψη θερμότητας απαιτούνται πήγες
χαμηλής θερμοκρασίας.
Η διαθεσιμότητα υπόγειου υδροφορέα σε αποδεκτό βάθος με κατάλληλη θερμοκρασία και ποιοτικά
χαρακτηριστικά του νερού αποτελεί την ευνοϊκότερη λύση με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο νερό υπόγειου υδροφορέα, τότε τα κλειστά κατακόρυφα συστήματα
αποτελούν την αμέσως επόμενη επιλογή. Παρότι αυτά τα συστήματα εμφανίζουν μεγαλύτερο κόστος
κατασκευής, εντούτοις η σταθερότητα της λειτουργίας τους και η περιορισμένη έκταση εδάφους σε σχέση
με τα κλειστά οριζόντια συστήματα τα καθιστούν δεύτερη επιλογή.
Στην περίπτωση που το κόστος εγκατάστασης ενός κατακόρυφου κλειστού συστήματος είναι
απαγορευτικό, η λύση που προκρίνεται είναι αυτής της κατασκευής οριζόντιου κλειστού συστήματος,
εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη έκταση.
Τέλος, η ύπαρξη επιφανειακού υδροφορέα, σε αποδεκτή απόσταση από τη θέση εγκατάστασης ενός
συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, δίνει τη δυνατότητα εξέτασης και της λύσης είτε του οριζόντιου ανοικτού
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είτε του οριζόντιου κλειστού συστήματος. Αυτά τα συστήματα εμφανίζουν μικρότερο κόστος αλλά σαφώς
χαμηλότερους βαθμούς απόδοσης και μεγαλύτερη μεταβλητότητα στη λειτουργία τους.

Σύστημα θέρμανσης με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (Γεωθερμία)
Η αντλία θερμότητας είναι μία συσκευή η οποία έχει την ικανότητα να απορροφά (να αντλεί)
θερμότητα από μια πηγή χαμηλής θερμοκρασίας και να τη μετατρέπει σε ένα αποδέκτη υψηλότερης
θερμοκρασίας. Κατα τη χειμερινή περίοδο μια αντλία θερμότητας έχει την ικανότητα να μεταφέρει
θερμότητα από τον ψυχρό εξωτερικό αέρα σε ένα θερμαινόμενο χώρο ενώ κατα τη θερινή περίοδο η ίδια
αντλία λειτουργώντας αντίστροφα μπορεί να αφαιρέσει θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο προς τα έξω.
Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούνται κατα κόρον σε θερμανση και ψύξη κτιρίων γραφείων και
τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης διαφοράς του κόστους του πετρελαίου ως προς το ηλεκτρικό ρεύμα
χρησιμοποιούνται και σε κατοικίες. Διακρίνονται σε αέρα-αέρα (οικιακές κλιματιστικές μονάδες), αέρα –
νερού, νερού-αέρα (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες), νερού-νερού εδάφους-νερού, εδάφους-αερα
(γεωθερμία) ανάλογα με την πηγή και τον αποδέκτη θερμότητας.
Το χαρακτηριτικό τους να αντλούν θερμότητα από κάποια πηγή τις καθιστά το μόνο σύστημα με
βαθμό απόδοσης πάνω από 100% (συνήθως το COP τους είναι περίπου 5)
Μια ηλεκτρική γεωθερμική αντλία θερμότητος καταναλωνει ετησίως ηλεκτρική ενέργεια 50-60%
του κόστους του πετρελαίου.

Κόστος: 1.500-2.000€ ανά kWth
Για το παράδειγμά μας το κόστος ανέρχεται σε 30.000€ για εγκατάσταση ανοικτού κυκλώματος και
40.000€ για κλειστού κυκλώματος. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας είναι περίπου 2.000€ αν θεωρήσουμε
κόστος kWh περίπου 0,2€. Ο χρόνος απόσβεσης περίπου 10 χρόνια.
Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κτιρίου: 890 m²
Η χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος (περίπου 20
ημέρες)-Δεκέμβριος (περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος (περίπου 20
ημέρες) και Μάρτιος (περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας αντλιών θερμότητας για θέρμανση: 92 ημέρες το χρόνο
Οι ανλίες θερμότητας θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 3 ώρες (08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)
Σύνολο ωρών λειτουργίας των αντλίων θερμότητας το χρόνο: 276 ώρες
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Απαιτήσεις Ενέργειας Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς κτιρίου: 890 m² Χ 0,14 = 124,6 kw (όπου 0,14 συντελεστής για μέτρια μόνωση).
Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς Χ Ώρες λειτουργίας = 124,6 Χ 276 = 34390 Kwh (Κατανάλωση το χρόνο(Kwh))
Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
34390 Kwh = 6878 Kwh για αντλίες θερμότητας αέρα – νερού(ο μικρότερος βαθμός απόδοσης της
αντλίας περίπου 5 COP).
Κόστος
λειτουργίας Αντλίας
Θερμότητας

6878

x

kwh

0,21 €

Τιμή
ρεύματος

=

1444,4 €

Ετησίως

Κόστος γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση ανοιχτού κυκλώματος: 30000 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τη κατανάλωση πετρελαίου για τις ίδιες ώρες λειτουργίας
και με την τιμή του λίτρου στο 1.35 ευρώ/λίτρο: 30000 / (5419-1444,4) = 7,5 χρόνια
Κόστος γεωθερμικών αντλιών θερμότητας για θέρμανση κλειστού κυκλώματος: 40000 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τη κατανάλωση πετρελαίου για τις ίδιες ώρες λειτουργίας
και με την τιμή του λίτρου στο 1.35 ευρώ/λίτρο: 40000 / (5419-1444,4) = 10 χρόνια

Γ. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί για μείωση μέχρι το 2020 των συνολικών εκπομπών ρύπων σε ποσοστό 20%
κάτω από τα επίπεδα του 1990 και προτίθεται να αυξήσει το ποσοστό μείωσης σε 30% στο πλαίσιο μιας
νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή, εφόσον και οι άλλες αναπτυγμένες χώρες
καταβάλλουν ανάλογες προσπάθειες. Έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε χώρας της Ε.Ε. καθώς και η αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των ΑΠΕ κατά 20% μέχρι το 2020.
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Η αντλία θερμότητας είναι συσκευή η οποία μετατρέπει θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας σε
θερμότητα υψηλότερης θερμοκρασίας, καταναλώνοντας ταυτόχρονα ένα ποσό ενέργειας. Αυτή η ενέργεια
δίδεται εξωτερικά στην αντλία θερμότητας και αντιστοιχεί κυρίως στην κατανάλωση του συμπιεστή.
Ανάλογα με τον τύπο του συμπιεστή, ηλεκτροκίνητος ή μηχανοκίνητος, οι αντλίες θερμότητας
καταναλώνουν είτε ηλεκτρικό ρεύμα είτε φυσικό αέριο είτε σπανιότερα ελαφρό πετρέλαιο.
Από κατασκευαστικής απόψεως η αντλία θερμότητας αποτελείται βασικά από δυο εναλλάκτες
θερμότητας(εξατμιστής – συμπυκνωτής), το συμπιεστή και την εκτονωτική βαλβίδα.
Ως μηχανήματα οι αντλίες θερμότητας χαρακτηρίζονται από δυο κυκλώματα, το κύκλωμα άντλησης
και το κύκλωμα απόρριψης της θερμότητας.
Ως μέσο άντλησης / απόρριψης θερμότητας από το
περιβάλλον χρησιμοποιείται κυρίως το νερό, ενώ ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος θέρμανσης και
ψύξης επιλέγεται αντίστοιχα το δεύτερο ρευστό.
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας είναι πολύ απλή. Ο ήλιος θερμαίνει τον αέρα του
περιβάλλοντος και ο αέρας αυτός χρησιμοποιείται από τον εναλλάκτη της αντλίας θερμότητα για να
αντλήσει την ενέργειά του και να την μετατρέψει σε θέρμανση. Προκειμένου να επιτευχθεί η μετατροπή της
ενέργειας, η αντλία χρειάζεται ένα μικρό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο συντελεστής COP(Coefficient of Performance) είναι η αναλογία μεταξύ της ενέργειας που
προσφέρει το σύστημα, προς την ενέργεια που καταναλώνει. Ένας βαθμός COP: 4=4/1 σημαίνει ότι το
σύστημα χρησιμοποιεί μόνο 1 kW ηλεκτρικής ισχύος για να παράγει 4kW θερμικής ισχύος. Οι αντλίες
θερμότητας χρησιμοποιούν κυρίως την ενέργεια του αέρα του περιβάλλοντος για την παραγωγή θέρμανσης
ή ψύξης. Αυτή η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μειώνει την συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και
ελαχιστοποιεί το ποσό εκπομπών του CO2.
3KW
ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ
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ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Η μονάδα τοποθετείται έξω από το κτίριο. Λειτουργεί αντλώντας θερμότητα από τον αέρα του
περιβάλλοντος για να αυξήσει τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου και να μεταφέρει θερμότητα μέσω των
ψυκτικών σωλήνων στην εσωτερική μονάδα. Κατά την θερινή περίοδο ο ψυκτικός κύκλος αντιστρέφεται
για να χαμηλώσει τη θερμοκρασία στο κύκλωμα νερού.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1 KW
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Τοποθετείται εσωτερικά είτε στο μηχανολογικό χώρο είτε σε κάποιο ντουλάπι της κατοικίας και έχει
ένα πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για να μεταφέρει τη θερμότητα από το ψυκτικό κύκλωμα στο
κύκλωμα νερού. Ο προηγμένος ηλεκτρονικός έλεγχος επιτρέπει στην υδραυλική μονάδα να διανείμει
έξυπνα τη σωστή περοχή νερού, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα που λαμβάνει από τους
αισθητήρες θερμοκρασίας.
HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ+ΔΟΧΕΙΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Το ζεστό νερό που παράγεται από την αντλία θερμότητας αποθηκεύεται σε κατάλληλο δοχείο. Η
ηλεκτρική αντίσταση θέρμανσης χρησιμοποιείται μόνον όποτε υπάρχουν φορτία αιχμής για παραγωγή
ζεστού νερού. Διαφορετικά μεγέθη δοχείων είναι διαθέσιμα για κάθε ανάγκη οικιακής εγκατάστασης. Με το
σύστημα αντιβακτηριακής προστασίας anti-legionella το δοχείο θερμαίνεται περιοδικά σε θερμοκρασία άνω
των 70°C αποτρέποντας των σχηματισμό βακτηριδίων.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Εφόσον υπάρχουν θερμαντικά σώματα χαμηλώνθερμοκρασίων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
σύστημα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος της μονάδας κρατά σταθερή τη
θερμοκρασία άνεσης, αποφεύγοντας αιχμές υψηλών θερμοκρασιών και σπατάλη θερμικής ενέργειας.
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΡΟΥ(FAN COILS)
Οι τερματικές μονάδες νερού, διανέμουν τον θερμό ή τον κρύο αέρα στον εσωτερικό χώρο. Η
ταχύτητα του ανεμιστήρα κάθε μονάδας μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες των
χρηστών.
ΕΛΕΓΧΟΣ
Χειριστήριο ελέγχου φιλικό προς τον χρήστη, δυνατότητα σύνδεσης με το υδραυλικό μέρος της
μονάδας. Παρέχει τριπλό έλεγχο λειτουργίας, ελέγχοντας έτσι τις παραμέτρους και ρυθμίσεις της
εγκατάστασης, τα επιλέξιμα προγράμματα λειτουργίας των χρηστών και τον χρονοπρογραμματισμό
λειτουργίας. Το σύστημα διαθέτει αυτοέλεγχο και αυτοδιάγνωση βλαβών.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER
Η ηλεκτρονική διαχείριση της τεχνολογίας Inverter του συμπιεστή, επιτρέπει την συνεχή
εξοικονόμηση ενέργειας και υπερτερεί τεχνολογικά έναντι ενός παραδοσιακού συστήματος σταθερών
στροφών.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΡΜΥΨΗΛΟ COP ΣΕ ΜΕΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
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Ο βαθμός αποδοτικότητας COP υπολογίζεται στην ονομαστική απόδοση του συστήματος, όταν οι
συμπιεστές λειτουργούν στο 100% της απόδοσής τους. Στην πραγματικότητα τα 3/4 του χρόνου, η μονάδα
λειτουργεί σε χαμηλότερες ταχύτητες (σε μερικό φορτίο) όπου η αποδοτικότητα του συστήματος είναι
σημαντικά υψηλότερη.
* Ονομαστικές συνθήκες: εξωτερικός αέρας 7°C, θερμοκρασία εξόδου νερού 35°C
(Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C το COP αυξάνεται έως 5.70)ΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Οι συμπιεστές μεταβλητής ταχύτητας λειτουργούν στην υψηλή ταχύτητα για να φθάσουν άμεσα την
ζητούμενη απόδοση και κατόπιν ρυθμίζουν τη συχνότητα σε χαμηλές στροφές για να κρατήσουν σταθερή
θερμοκρασία άνεσης, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η μονάδα Inverter κατά την εκκίνησή της αυξάνει βαθμιαία την ισχύ που απαιτείται για να φθάσει
το σύστημα σε πλήρη ταχύτητα. Ένα χαρακτηριστικό που μειώνει τις μηχανικές καταπονήσεις, αποφεύγει
τα ηλεκτρικά φορτία αιχμής και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των μονάδων XP Energy είναι η βελτίωση της αποδοτικότητάς
τους με τον συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας νερού. Με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς αισθητήρες που
διαθέτουν, διαμορφώνουν συνεχώς την θερμοκρασία και την παροχή του νερού, βάσει των πραγματικών
συνθηκών λειτουργίας του συστήματος και όχι βάσει κάποιων σταθερών παραμέτρων που καθορίζονται
αρχικά στην εγκατάσταση.
Το σωστό σύστημα
Η χρήση αντλιών θερμότητας είναι μακροπρόθεσμα μια οικονομικά αποδοτική επένδυση, ακόμη και
σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος η
αντλία θερμότητας μπορεί να εντάσσεται σε σύστημα με μονή ή διπλή πηγή παραγωγής θέρμανσης
Σύστημα Θέρμανσης Μονής Πηγής

Όπως φαίνεται στο σχήμα, το σύστημα θέρμανσης χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρική ενέργεια για την
παραγωγή θέρμανσης. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η αντλία θερμότητας συνεχίζει τη λειτουργία της με
μειωμένη απόδοση, αλλά προκειμένου να διατηρηθεί η θερμική άνεση των χώρων, μια ηλεκτρική
αντίσταση παρέχει πρόσθετη θερμότητα που απαιτείται λόγω αυξημένων απωλειών θερμότητας.
Η διαστασιολόγηση μιας αντλίας θερμότητας στο 60-80% της συνολικής απόδοσης. Ο υπολογισμός
της διαστασιολόγησης γίνεται στη δυσμενέστερη εξωτερική θερμοκρασία και θεωρείται ως βέλτιστο σημείο
ισορροπίας μεταξύ κόστους αγοράς συστήματος θέρμανσης και λειτουργικού κόστους.
Σύστημα Θέρμανσης Διπλής Πηγής
Σε ένα σύστημα διπλής πηγής, η αντλία θερμότητας συνδυάζει τη λειτουργία της με ένα υπάρχων
λέβητα αερίου ή πετρελαίου. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία κάτω από κάποια συγκεκριμένη τιμή, η
αντλία θερμότητας αναλαμβάνει την παραγωγή της ζητούμενης θερμότητας.
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Η λύση αυτή έχει μεν υψηλότερο λειτουργικό κόστος, αλλά μπορεί να προσφέρει οικονομία στην
εγκατάσταση από την επιλογή μικρότερου μεγέθους αντλίας θερμότητας, αυτόνομη διαχείριση της
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από το λέβητα και πιθανόν ασφαλέστερη αντιμετώπιση της θέρμανσης σε
περιοχές με ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Το ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας εξαρτάται άμεσα από την τιμολογιακή πολιτική
των τιμών αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργεια κάθε χώρας.
Οι αντλίες θερμότητας έχουν ιδιαιτέρα οικονομική λειτουργία, καθώς χρησιμοποιούν την θερμική
ενέργεια που υπάρχει στο περιβάλλον, για να αποδώσουν στο τριπλάσιο (COP 4,0 ) την ενέργεια που
καταναλώνουν για την εφαρμογή θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εξασφαλίζουν
αξιοπιστία και ιδιαιτέρα χαμηλό κόστος λειτουργίας. Για μεγαλύτερη οικονομία μπορούν να συνδεθούν με
ηλιακούς συλλέκτες, και να αντικαταστήσουν τον λέβητα πετρελαίου, καθώς μπορούν να φτάσουν την
θερμοκρασία του νερού στους 600C.
Αντικατάσταση του λέβητα με αντλία θερμότητας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (0c) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (C.O.P.)
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Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι με εξωτερική θερμοκρασία 14,2οc που είναι η μέση θερμοκρασία
Νοεμβρίου – Απριλίου για την πόλη του Ηρακλείου, για να μεταφέρει 10 kw θερμότητα στο νερό θα
καταναλώσει 2,7 kw ηλεκτρικής ενέργειας. Με κόστος kwh 0,12 €, θα πληρώσουμε στη Δ.Ε.Η. 0,32 €. Τα
10 kw θερμικής ενέργειας για να τα αποδώσει ένας λέβητας πετρελαίου με βαθμό απόδοσης 85 % πρέπει
να κάψει 1 lt πετρέλαιο 0,55 - 0,75 €.
Άρα η εξοικονόμηση που πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας αντλία θερμότητας κυμαίνετε από 40 60%. Σε συνδυασμό με την ηλιακή ενέργεια μπορούμε να έχουμε μια εξοικονόμηση πάνω από 80%.
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Έτσι πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλο τον κόσμο ότι η χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση το
χειμώνα αποτελεί την πλέον οικονομική λύση θέρμανσης. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια γεωγραφική
περιοχή όπου η θέρμανση μέσω της άντλησης θερμότητας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης στα
3/4 του πληθυσμού (Κεντρική & Νότια Ελλάδα).
Τα πλεονεκτήματα της αντλία θερμότητας.
-Δεν ρυπαίνει την τοπική ατμόσφαιρα με καυσαέρια.
-παρέχει ασφάλεια
-Εξοικονομεί χώρο (λεβητοστασίου, καμινάδας, δεξαμενής) & χρόνο παραλαβής καυσίμου.
-Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίμου
-Σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση.
-Με την ίδια εγκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί ψύξη το καλοκαίρι
Λειτουργία σε ακραίες θερμοκρασίες από -10οC / +40οC
Απλή τοποθέτηση

Χρήση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση: Αξιόπιστη & Πολύ Οικονομική
Λειτουργία
Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλο τον τεχνικό κόσμο ότι η χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση
το χειμώνα, αποτελεί την πλέον οικονομική λύση θέρμανσης για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η αυξανόμενη ρύπανση του περιβάλλοντος από την καύση
(ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο σε ρύπους) επιβάλλουν την επανεξέταση
του συμβατικού τρόπου θέρμανσης των κτιρίων και την επιλογή λύσεων που εξοικονομούν ενέργεια &
πόρους από το περιβάλλον.
Ο λόγος που η θέρμανση με χρήση αντλιών θερμότητας είναι σημαντικά οικονομικότερος από τη
συμβατική θέρμανση με καύση οφείλεται στην άντληση θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον.
Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται δεν μετατρέπεται σε θερμική, (όπως συμβαίνει στις
ηλεκτρικές θερμάστρες) αλλά χρησιμοποιείται για την κίνηση ενός ηλεκτρικού συμπιεστή και την άντληση
θερμότητας από & προς το περιβάλλον.
Ο λόγος της αντλούμενης θερμικής ενέργειας προς την απορροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή
ο βαθμός αποδοτικότητας COP (Coefficient of performance) στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας κυμαίνεται
από 2,5 έως 4, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται (Inverter – hi-efficiency heat exchangers –
control) & τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ο βαθμός αποδοτικότητας COP των αερόψυκτων αντλιών θερμότητας είναι μεταβαλλόμενος με
βάση την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος.
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Αντίθετα ο βαθμός απόδοσης n ενός λέβητα πετρελαίου ή αερίου είναι σταθερός και κυμαίνεται
από 0,8~0,9 .
Η χώρα μας βρίσκεται σε μια γεωγραφική περιοχή όπου η θέρμανση μέσω της άντλησης θερμότητας
μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα.
Για να ποσοτικοποιήσουμε την οικονομικότητα της χρήσης των αντλιών θερμότητας ας δούμε το
ακόλουθο παράδειγμα, που αφορά τη μέση κατοικία στην Ελλάδα, με επιφάνεια 90 τετρ. μέτρα και
θερμικές απώλειες 10 kW.
Παρατηρούμε ότι με την χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση έχουμε οικονομία έως και
64% σε σχέση με συμβατικό λεβητοστάσιο με καύση πετρελαίου!!
Εύκολα αντιλαμβανόμαστε την σημασία επιλογής μιας κλιματιστικής μονάδας με υψηλό βαθμό
απόδοσης & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α, που ενώ έχει υψηλότερο κόστος αγοράς, εξασφαλίζει πολύ
χαμηλότερο ετήσιο κόστος λειτουργίας.
Ειδικότερα αν η μέση ετήσια ενέργεια που απαιτείται για θέρμανση μιας κατοικίας είναι 8000 ~
9000 kWh/έτος (που ισοδυναμεί με ετήσια κατανάλωση πετρελαίου 1000 λίτρα), το ετήσιο κόστος
λειτουργίας ενός συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλίας θερμότητας και βαθμό αποδοτικότητας COP 4,8
είναι 220 €. Από την άλλη πλευρά μια αντλία θερμότητας με χαμηλό βαθμό COP 2,5 θα έχει διπλάσιο
ετήσιο κόστος ήτοι 425 €.
Πόσο τελικά συμφέρει η αγορά μιας αντλίας θερμότητας no-branded και χαμηλού βαθμού απόδοσης
και αξιοπιστίας;
Ελάχιστα έως καθόλου αν υπολογίσουμε ότι το υψηλότερο κόστος αγοράς αντλιών θερμότητας με
υψηλό COP/ΕΕR αποσβένεται σε λιγότερο από 5 πέντε έτη, από την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους
που προσφέρει σε σχέση με την ίδιας ισχύος μονάδα με χαμηλό COP/ ΕΕR (ακόμα και αν είναι 30%~40%
φθηνότερη).
Αντλία Θερμότητας = Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η θέρμανση των χώρων σας με απόλυτη θερμική άνεση χωρίς την ύπαρξη θερμαντικών σωμάτων,
γίνεται;
Και βέβαια με την χρήση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν οι περισσότεροι, αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί είναι ότι
και ο δροσισμός των χώρων μπορεί να γίνει με χρήση του ενδοδαπέδιου συστήματος και μόνο αν απαιτείται
σε κάποιους χώρους, ο κλιματισμός να ενισχυθεί με την διακριτή παρουσία κρυφών fan coil.
Δημιουργήθηκαν αντλίες θερμότητας αέρος νερού ειδικά για ενδοδαπέδιες εφαρμογές. Ειδικά
σχεδιασμένα μηχανήματα με συμπιεστές περιστροφικού τύπου scroll και οικολογικό ψυκτικό R410A, έχουν
βελτιστοποιηθεί για την λειτουργία σε θέρμανση και επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό απόδοσης COP 3,5 έως
4,06
Οι μονάδες είναι ικανές να παράγουν ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 50οC για την ενδοδαπέδια
θέρμανση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως τους -20οC.
Οι αποδόσεις τους κυμαίνονται από 6,2kW~16kW και είναι ιδανικές για κατοικίες από 50~200 τ.μ
Για μεγαλύτερες εφαρμογές, χρησιμοποιούνται σε συστοιχία και μπορούν να ικανοποιήσουν
αξιόπιστα τα αυξημένα ψυκτικά & θερμικά φορτία.
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Σήμερα οι αντλίες θερμότητας αέρος νερού είναι 40% πιο οικονομικές στην λειτουργία τους έναντι
της χρήσης λέβητα πετρελαίου και από 20~25% πιο οικονομικές στην λειτουργία τους έναντι της χρήσης
λέβήτα φυσικού αερίου.
Έχει αποδειχθεί ότι διατηρώντας την θερμοκρασία μιας κατοικίας σταθερή όλο το 24ώρο, με την
συνεχόμενη λειτουργία της θέρμανσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερο
επίπεδο άνεσης στους χώρους.
Με την χρήση του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ, συνιστάται η 24ώρη λειτουργία των
μηχανημάτων αυτών, που βελτιστοποιεί την άνεση των χώρων με σταθερή θερμοκρασία όλο το 24ώρο και
αυξάνει περαιτέρω την οικονομία χρήσης (έως και 40%).
Ταυτόχρονα με τις αντλίες θερμότητας εξασφαλίζεται και ο δροσισμός της κατοικίας κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες με την χρήση του ενδοδαπέδιου υδραυλικού δικτύου. Ο κλιματισμός σε χώρους με
έντονη ακτινοβολία που παρουσιάζουν μεγάλα ψυκτικά φορτία μπορεί να ενισχυθεί με την χρήση
τερματικών μονάδων νερού (fan coil units).

Σύγκριση κόστους κατανάλωσης λέβητα πετρελαίου, λέβητα πέλλετ και αντλίας
θερμότητας
Συγκρίνουμε λέβητα πετρελαίου, λέβητα πέλλετ και αντλίας θερμότητας ισχύος 11 KW
Βαθμός απόδοσης λέβητα πετρελαίου: 0,9*
Βαθμός απόδοσης λέβητα πελλετ: 0,9*
Βαθμός απόδοσης αντλίας θερμότητας COP: 2,5**
*Παρατήρηση: Ο πραγματικός βαθμός απόδοσης των λεβήτων είναι μικρότερος στην πράξη, διότι
πρέπει να ληφθούν υπόψη 10% απώλειες προς τα καυσαέρια και 5% προς σωληνώσεις κλπ. Στην
καλύτερη δυνατή περίπτωση ο ετήσιος βαθμός απόδοσης πλησιάζει το 85% και μόνο σε καινούριες
εγκαταστάσεις.
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**Παρατήρηση: Συνθήκες λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, νερό (in/out) 58/65oC, θερμοκρασία
περιβάλλοντος 7Oc
Η απορροφούμενη ισχύς των μηχανημάτων:
Λέβητας πετρελαίου: 11 KW / 0,9 = 12,2 KW
Λέβητας πέλλετ: 11 KW / 0,9 = 12,2 KW
Αντλία θερμότητας: 11 KW / 2,5 = 4,4 KW
Θεωρούμε ότι οι ώρες λειτουργίας ετησίως στη θέρμανση είναι 1.200h, η μέση τιμή του πετρελαίου
1,4€/lt, του πέλλετ 0,35€/kg και του ηλεκτρικού ρεύματος 0,15€/KWh. Η ετήσια κατανάλωση των
παραπάνω μηχανημάτων είναι:
Λέβητας πετρελαίου: 12,2 KW x 1.200 h = 14.640 KWh
Θερμογόνος δύναμη 11,7 KW/lt άρα 14.640 KWh / 11,7 = 1.251lt
1.251lt x 1,4€/lt = 1.751 €



Λέβητας πέλλετ: 12,2 KW x 1.200 h = 14.640 KWh
Θερμογόνος δύναμη 4,7 KW/kg άρα 14.640 KWh / 4,7 = 3.114 kg
3.114kg x 0,35€/lt = 1.089 €


Αντλία θερμότητας: 4,4KW x 1.200 h = 5.280 KWh x 0,15€/KWh = 792 €

Στο ετήσιο κόστος κάθε μορφής ενέργειας θα πρέπει να προστεθεί η ετήσια συντήρηση/καθαρισμού του
λέβητα, έναντι μηδενικής συντήρησης της αντλίας θερμότητας.
Το κόστος για μία μέση αντλία θερμότητας κυμαίνεται από 6.000 ευρώ έως 8.000 ευρώ, δηλ.
πρόκειται για ένα σύστημα αρκετά ακριβότερο τόσο από τους παραδοσιακά συστήματα πετρελαίου,
φυσικού αερίου όσο και από τα νέα σχετικά συστήματα όπως αυτά που καίνε πέλλετ. Ωστόσο, βάσει του
παραπάνω παραδείγματος μπορεί κανείς εύκολα να συμπεράνει ότι η απόσβεση του αρχικού κόστους
γίνεται αρκετά γρήγορα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ
Α. Προσφορά HITACHI
Η πιο οικονομική προσφορά στη συγκεκριμένη εταιρεία για το μοντέλο Hitachi yutaki S είναι στα
9253 ευρώ (ισχύς 14 Kw).
Η πιο οικονομική προσφορά στη συγκεκριμένη εταιρεία για το μοντέλο Hitachi yutaki Μ είναι στα
7896,6 ευρώ (ισχύς 16 Kw) - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΨΥΞΗ.
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Β. Προσφορά CARRIER

Η πιο οικονομική προσφορά στη συγκεκριμένη εταιρεία για το μοντέλο CARRIER XP-ENERGY
είναι στα 9864,6 ευρώ (ισχύς 14,7 Kw για θέρμανση - 11,2 Kw για ψύξη).
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Γ. Προσφορά TOSHIBA

Η πιο οικονομική προσφορά στη συγκεκριμένη εταιρεία για το μοντέλο TOSHIBA ESTIA είναι στα
11372,6 ευρώ (ισχύς 14,95 Kw για θέρμανση - 13,29 Kw για ψύξη).
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Δ. Προσφορά MITSUBISHI

Συνολικό κόστος συστήματος με Φ.Π.Α: 8327,1 ευρώ(ισχύς 16 Kw).
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Η πιο οικονομική προσφορά συνολικά από όλες τις εταιρίες είναι για το μοντέλο MITSUBISHI
PUHZ-RP140YKA στα 8327,1 ευρώ (ισχύς 16 Kw για θέρμανση – 14 Kw για ψύξη).
Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κτιρίου: 890 m²
Η χρήση των αντλιών θερμότητας για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20
ημέρες)-Δεκέμβριος(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20
ημέρες) και Μάρτιος(περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας αντλιών θερμότητας για θέρμανση: 92 ημέρες το χρόνο
Οι ανλίες θερμότητας θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 3 ώρες (08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)
Σύνολο ωρών λειτουργίας των αντλίων θερμότητας το χρόνο: 276 ώρες
Απαιτήσεις Ενέργειας Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς κτιρίου: 890 m² Χ 0,14 = 124,6 kw (όπου 0,14 συντελεστής για μέτρια μόνωση).
Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς Χ Ώρες λειτουργίας = 124,6 Χ 276 = 34390 Kwh (Κατανάλωση το χρόνο(Kwh))
Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
34390 Kwh = 9826 Kwh για αντλίες θερμότητας αέρα – νερού(ο μέσος βαθμός απόδοσης της
αντλίας περίπου 3,5 COP).
Κόστος
λειτουργίας Αντλίας
Θερμότητας

9826

0,21 €

x

kwh

Τιμή ρεύματος

2064 €

=

Ετησίως

Κόστος αντλιών θερμότητας για θέρμανση: 8327,1ευρώ
Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τη κατανάλωση πετρελαίου για τις ίδιες ώρες λειτουργίας
και με την τιμή του λίτρου στο 1.35 ευρώ/λίτρο: 8327,1 / (5419-2064) = 2,48 χρόνια ~ 2,5 χρόνια

Δ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Ο όρος BTU χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση της απόδοσης των κλιματιστικών σήμερα. Η
αποδοτικότητα των κλιματιστικών σε όλα τα μοντέλα μετριέται από μια παλιά βρετανική μονάδα μέτρησης
που ονομάζεται British Termal Units.
BTU (βρετανική μονάδα μέτρησης) είναι μια βρετανική μονάδα μέτρησης όπου 1000 BTU = 0,293 kW.

Νέες Τεχνολογίες
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α
Βάση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρικές συσκευές ταξινομούνται βάση της ενέργειας
που καταναλώνουν και την απόδοσή τους. Έτσι λοιπόν έχουν δημιουργηθεί 7 ενεργειακές κλάσεις από την
Α στην G, με Α την πλέον αποδοτική και G την λιγότερο. Διαλέγοντας κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α
απολαμβάνετε τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση με την ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος.
Μία συσκευή ενεργειακής κλάσης Α έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 3.2 (ΕΕR), ενώ μία
συσκευή D ενεργειακής κλάσης έχει ΕΕR κάτω από 2.8. Αυτό σημαίνει ότι για μία συσκευή 12000 btu/h σε
κάθε ώρα λειτουργίας αυτή με ενεργειακή κλάση D καταναλώνει 0.2 Kwh περισσότερο από μία Α κλάσης.
Δηλαδή, με τις σημερινές τιμές ρεύματος, 0.02€ περισσότερο την ώρα, 0.16€ τη μέρα (για μέση
λειτουργία 8 ωρών /ημέρα) και για ετήσια λειτουργία 50€ περισσότερο (για δεκάμηνη χρήση της μονάδας).
Δηλαδή, σε περίπου τρία έτη λειτουργίας έχουμε αποσβέσει μία οικολογική μονάδα Α κλάσης σε σχέση με
το επιπλέον κόστος αγοράς της από μία D, αλλά βέβαια έχουμε κάνει και μία επένδυση ιδιαίτερα επωφελή
για το περιβάλλον.
Ένας χονδρικός κανόνας για να υπολογίσετε σωστά την ψυκτική ικανότατητα του κλιματιστικού σας
(διαιρούμενου τύπου ή αλλιώς split unit) είναι ο εξής:
(Επιφάνεια δωματίου)*100 + 3.000 = τα Btu/h του κλιματιστικού
Για παράδειγμα, αν θέλετε να βάλετε κλιματιστικό σε ένα δωμάτιο 36 τετραγωνικών μέτρων, το σωστό
μέγεθος είναι:
36 * 100 + 3.000 = 6.600 Btu/h
Άρα θα βάλετε ένα κλιματιστικό των 7.000 Btu/h. Δεν χρειάζεστε μεγαλύτερο.
Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να τεθεί υπόψη είναι το πόσο ενεργειακά αποδοτικό είναι το
κλιματιστικό που θα αγοράσετε. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει όλα τα νέα κλιματιστικά να έχουν μια
ετικέτα με την «ενεργειακή σήμανση» της συσκευής. Επιλέξτε ενεργειακή κατηγορία Α ή έστω Β, όχι
χειρότερη. Αν δεν υπάρχει ενεργειακή σήμανση, τότε ρωτήστε τον πωλητή για κάποια τεχνικά
χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα για το συντελεστή ενεργειακής απόδοσης (COP, Coefficient of
Performance) και το βαθμό ενεργειακής απόδοσης (EER, Energy Efficiency Ratio). Το COP για τα μικρά
κλιματιστικά πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,4 και το EER μεγαλύτερο από 3. Μη συμβιβαστείτε με
τίποτα λιγότερο.
Το πρόβλημα με τα κλιματιστικά δεν είναι μόνο ότι είναι ενεργοβόρα. Δυστυχώς, ένα άλλο
πρόβλημα είναι συνήθως το ψυκτικό που χρησιμοποιούν. Παλιότερα, τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά
κατέστρεφαν το όζον της στρατόσφαιρας. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει, μόνο που τα νέα ψυκτικά
είναι ισχυρότατα αέρια του θερμοκηπίου και απειλούν το κλίμα της Γης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί μούχλα και δυσοσμία στο
εσωτερικό του μηχανήματος κατά την ψύξη. Όταν κλείνουμε το κλιματιστικό, ο εσωτερικός ανεμιστήρας
συνεχίζει να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα έως να στεγνώσει πλήρως τα εσωτερικά μέρη του
μηχανήματος, ώστε να μην υπάρχει καμία εστία ρύπανσης.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
Το βιολογικό φίλτρο έχει εξαιρετική ικανότητα απολύμανσης του χώρου κατά 95% και συλλογής
μικρών σωματιδίων από το περιβάλλον. Όταν ο αέρας διαπερνά το φίλτρο, η σκόνη και τα βακτήρια
συγκρατούνται στην επιφάνεια του φίλτρου που είναι εμποτισμένο με βιολογικό αντιβακτηριδιακό. Το
βιολογικό αντιβακτηριδιακό φίλτρο επεμβαίνει δραστικά στην διαδικασία αναπαραγωγής και ανάπτυξης
των βακτηριδίων με αποτέλεσμα να τα εξουδετερώνει πλήρως. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και
απόλυτα ασφαλές.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
Τα κλιματιστικά λειτουργούν με οικολογικά ψυκτικά υγρά (Freon) R410A και R407C ώστε να μην
επηρεάζουν την τρύπα του όζοντος που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και συμβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
O ενεργός άνθρακας είναι ένα εξαιρετικά απορροφητικό στοιχείο με διπλή λειτουργικότητα,
φυσικής και χημικής απορρόφησης. Χάρη στην τεχνολογική του εξέλιξη, ο ενεργός άνθρακας είναι σε θέση
να απορροφά με επιτυχία από το περιβάλλον βλαβερά αέρια όπως βενζίνη, φορμαλδεΰδη και αμμωνία σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Επιτυγχάνεται, λοιπόν, καθαρό, άοσμο και υγιεινό περιβάλλον διαμονής.
ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ COLD PLASMA
Η τεχνολογία COLD PLASMA είναι μια από τις πιο προηγμένες στον τομέα καθαρισμού αέρα στον
κόσμο.
O ιονιστής τεχνολογίας COLD PLASMA απελευθερώνει θετικά και αρνητικά φορτισμένα ιόντα
στον αέρα ώστε να επιτυγχάνεται η αποστείρωση, η απολύμανση και η εξαφάνιση κακοσμίας του
εσωτερικού χώρου. Επίσης συγκεντρώνει την οικιακή σκόνη, τη γύρη και άλλα αλλεργιογόνα. Ταυτόχρονα
παράγει αρνητικά φορτισμένα ιόντα ώστε να δημιουργήσει περιβάλλον υγιεινό, ασφαλές και ήρεμο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Με την λειτουργία TURBO επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου
στον ελάχιστο χρόνο, με οικονομία ενέργειας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ DEFROST
Μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη απόδοση στην λειτουργία της θέρμανσης, με
την ΝΕΑ λειτουργία DEFROST. O έλεγχος της λειτουργίας DEFROST γίνεται πλέον με αισθητήρες
ελέγχοντας πιο αποτελεσματικά την ανάγκη και την διάρκεια της λειτουργίας του DEFROST.
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DC INVERTER
Επιλέγοντας κλιματιστικό υψηλής τεχνολογίας DC Inverter απολαμβάνετε οικονομία στην
κατανάλωσηηλεκτρικού ρεύματος έως και 44% σε σχέση με κλιματιστικό συμβατικής τεχνολογίας. Επίσης
επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου σε σύντομο χρονικό διάστημα και διατηρείται χωρίς
αυξομειώσεις, ενώ η στάθμη θορύβου λειτουργίας είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
Το κλιματιστικό Inverter ελέγχει αυτόματα την ψύξη και τη θέρμανση. Επίσης θέτει σε λειτουργία
το συμπιεστή σε υψηλές ταχύτητες για να θερμάνει ή να ψύξει το δωμάτιο γρήγορα. Όταν επιτευχθεί η
επιθυμητή θερμοκρασία, η ταχύτητα του συμπιεστή σταδιακά μειώνεται για να σταθεροποιήσει τη
θερμοκρασία δωματίου. Τα συμβατικά κλιματιστικά, τα οποία λειτουργούν σε μία σταθερή ταχύτητα πρέπει
να ανοιγοκλείνουν το συμπιεστή για να ελέγχουν τη θερμοκρασία δωματίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία
θορύβου και την απώλεια ισχύος. Από την άλλη πλευρά, το δικό μας κλιματιστικό Inverter έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει την ταχύτητα του συμπιεστή με λιγότερο θόρυβο και υψηλότερη απόδοση.
Ο συμπιεστής αρχίζει να επιβραδύνει όταν η θερμοκρασία του δωματίου αγγίζει την επιθυμητή
θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά η κατανάλωση ισχύος και το κόστος του ηλεκτρικού να
μειώνεται ανάλογα. Αλλά πάνω από όλα, μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που σχετίζονται
με την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος.

133

Σε κατηγορίες κλιματιστικά Inverter:
Κλιματιστικά 9000 BTU καταναλώνουν περίπου από 700W με 900W αναλόγως ποιότητας.
Κλιματιστικά 12000 BTU καταναλώνουν περίπου από 850W με 1100W αναλόγως ποιότητας.
Κλιματιστικά 18000 BTU καταναλώνουν περίπου από 1500W με 1700W αναλόγως ποιότητας.
Κλιματιστικά 24000 BTU καταναλώνουν περίπου από 2000W με 2300W αναλόγως ποιότητας.
Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα χώρο 70 τετραγωνικών μέτρων με 2 υπνοδωμάτια τότε θα
χρειαστούμε ένα κλιματιστικό 12000 BTU inverter και δυο 9000 BTU inverter.
Η κατανάλωση των κλιματιστικών σε πλήρη φορτίο όλο το 24ωρο θα είναι περίπου 70 kWh.
Σε 120 μέρες, που είναι το τετράμηνο χρέωσης της ΔΕΗ θα έχουμε κατανάλωση:
70kWh X 120 μέρες = 8400kWh!!! Προσέξτε όλο το 24ωρο σε πλήρη φορτίο.
Στην πραγματικότητα δεν θα δουλεύουν έτσι. Σε μια θερμοκρασία 23C-24C η λειτουργία τους θα είναι
περίπου στο 60%. Δηλαδή στις 5040kWh. Αλλά και πάλι όταν είναι μια μέρα χωρίς παγωνιά κατά τις
πρωινές και μεσημβρινές ώρες δεν θα χρειάζεται να δουλεύουν και τα τρία κλιματιστικά. Αυτό συνεπάγεται
με μείωση άλλο 20%. Οπότε είναι εφικτό να λέμε ότι τα κλιματιστικά σε ένα τετράμηνο θα καταναλώνουν
περίπου 4032kwh. Δηλαδή για το επιπλέον ρεύμα των κλιματιστικών θα πληρώσουμε 600€ περίπου /4
μήνες =150€ τον μήνα.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Α. Προσφορά TOYOTOMI

Κλιματιστική μονάδα για αμφιθεατρικό χώρο 2 735,37 1470,74ε
Συνολικό κόστος κλιματιστικών: 9807,65 ευρώ
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Β. Προσφορά MITSUBISHI

Κλιματιστική μονάδα για αμφιθεατρικό χώρο

2

1089,28

2178,56ε

Συνολικό κόστος κλιματιστικών: 13974,44 ευρώ
Η πιο οικονομική προσφορά είναι για κλιματιστικά TOYOTOMI με συνολικό κόστος με
9807,65 ευρώ
Αίθουσες διδασκαλίας
Εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλίας: 50 m²
Αριθμός κλιματιστικών: 6 (1 σε κάθε αίθουσα) inverter ενεργειακής κλάσης Α+
Θερμική απόδοση κλιματιστικού: 11000-27000 Btu/h
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Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh):

2,101 Kwh για θέρμανση

Η χρήση των κλιματιστικών για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20 ημέρες) και
Μάρτιος(περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας κλιματιστικών για θέρμανση: 92 ημέρες το χρόνο
Τα κλιματιστικα θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 3 ώρες (08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)
Σύνολο ωρών λειτουργίας των κλιματιστικών το χρόνο: 276 ώρες
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 276 ώρες το χρόνο το κάθε κλιματιστικό
276Χ6 = 1656 ώρες το χρόνο και στις 6 αίθουσες διδασκαλίας
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,101Χ1656 = 3479,26 Kwh
Κόστος κλιματιστικού αίθουσας διδασκαλίας: 735,37 ευρώ
Συνολικό Κόστος κλιματιστικών αίθουσας διδασκαλίας: 6Χ735,37 = 4412,22 ευρώ

Εργαστήρια τεχνολογίας – Φυσικής – Πληροφορικής
Εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλίας: 50 m²
Αριθμός κλιματιστικών: 3(1 σε κάθε εργαστήριο) inverter ενεργειακής κλάσης Α+
Ισχύς κλιματιστικού: 11000-27000 Btu/h
Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh): 2,101 Kwh για θέρμανση

Εργαστήριο τεχνολογίας
Η χρήση των κλιματιστικών για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 10 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 09 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 10 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 12 ημέρες) και
Μάρτιος(περίπου 14 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας κλιματιστικών για θέρμανση: 55 ημέρες το χρόνο
Τα κλιματιστικα θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 2 ώρες
Σύνολο ωρών λειτουργίας των κλιματιστικών το χρόνο: 110 ώρες
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,101Χ110= 231,11 Kwh
Κόστος κλιματιστικού εργαστηρίου τεχνολογίας: 735,37 ευρώ

Εργαστήριο φυσικής
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Η χρήση των κλιματιστικών για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 04 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 04 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 04 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 04 ημέρες) και
Μάρτιος(περίπου 04 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας κλιματιστικών για θέρμανση: 20 ημέρες το χρόνο
Τα κλιματιστικα θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 1 ώρα
Σύνολο ωρών λειτουργίας των κλιματιστικών το χρόνο: 20 ώρες
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,101Χ20= 42,02 Kwh
Κόστος κλιματιστικού εργαστηρίου φυσικής: 735,37 ευρώ

Εργαστήριο πληροφορικής
Η χρήση των κλιματιστικών για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)Δεκέμβριος (περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20 ημέρες) και
Μάρτιος (περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας κλιματιστικών για θέρμανση: 92 ημέρες το χρόνο
Τα κλιματιστικα θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 2 ώρες
Σύνολο ωρών λειτουργίας των κλιματιστικών το χρόνο: 184 ώρες
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,101Χ184 = 386,58 Kwh
Κόστος κλιματιστικού εργαστηρίου τεχνολογίας: 735,37 ευρώ
Γραφεία
Εμβαδόν γραφείων: 78 m² το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 11 m² το γραφείο της
Διεύθυνσης
Αριθμός κλιματιστικών: 2 στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 1 στο γραφείο της Διεύθυνσης
Ισχύς κλιματιστικού: 5100-22000 Btu/h για το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 3200-13800
Btu/h για το γραφείο της Διεύθυνσης

Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh): 1,430 Kwh για θέρμανση για το σύλλογο διδασκόντων – 0,789
Kwh για θέρμανση για το γραφείο της Δ/νσης
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Η χρήση των κλιματιστικών για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)Δεκέμβριος (περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20 ημέρες) και
Μάρτιος (περίπου 22 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 2 ώρες την ημέρα -92 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 184 ώρες το κάθε κλιματιστικό
184Χ2 = 368 ώρες τα κλιματιστικά στο σύλλογο διδασκόντων – 184 ώρες το
κλιματιστικό στο γραφείο της Δ/νσης
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 1,430Χ368 + 0,789Χ184= 526,24+145,18=671,42 Kwh
Κόστος κλιματιστικού γραφείου συλλόγου διδασκόντων: 653,66 ευρώ
Συνολικό Κόστος κλιματιστικών συλλόγου διδασκόντων: 2Χ653,66= 1307,32 ευρώ
Κόστος κλιματιστικού γραφείου Δ/νσης: 411,26 ευρώ
Στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας υπάρχουν ήδη 2 κλιματιστικά και στο
γραφείο της Διεύθυνσης 1 κλιματιστικό.
Αμφιθεατρικός χώρος
Εμβαδόν αμφιθεατρικού χώρου: 190 m²
Αριθμός κλιματιστικών: 2
Ισχύς κλιματιστικού: 11000-27000 Btu/h
Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh): 2,101 Kwh

για θέρμανση

Η χρήση των κλιματιστικών για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)Δεκέμβριος (περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20 ημέρες) και
Μάρτιος (περίπου 22 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 1 ώρα την ημέρα –92 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 92 ώρες το χρόνο το κάθε κλιματιστικό(184 ώρες και τα δύο)
Κατανάλωση το χρόνο (Kwh): 2,101Χ184= 386,58Kwh
Κόστος κλιματιστικού αμφιθεατρικού χώρου: 735,37 ευρώ
Συνολικό Κόστος κλιματιστικών αίθουσας διδασκαλίας: 2Χ735,37 = 1470,74 ευρώ

Συνολικό κόστος κλιματιστικών: 9807,65 ευρώ
Συνολική κατανάλωση ρεύματος: 5196,97 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
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Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση κλιματιστικών: 5196,97Χ0,21 = 1091,37 ευρώ
Κόστος κλιματιστικών για θέρμανση: 9807,65 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τη κατανάλωση πετρελαίου για τις ίδιες ώρες λειτουργίας
και με την τιμή του λίτρου στο 1.35 ευρώ/λίτρο: 9807.65 / (5419-1091,37) = 2,26 χρόνια ~2,5 χρόνια
Τα κλιματιστικά δε θερμαίνουν συνολικά το κτίριο όπως οι αντλίες θερμότητας αλλα κάθε
αίθουσα ξεχωριστα. Για να θερμάνουν όλο το κτίριο όπως τα άλλα συστήματα θέρμασης θα αυξήθει
πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας τους.
Απαιτήσεις Ενέργειας Γυμνασίου Λουτρού
Απαιτούμενη ισχύς κτιρίου: 890 m² Χ 0,14 = 124,6 kw (όπου 0,14 συντελεστής για μέτρια μόνωση).
Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση Γυμνασίου Λουτρού
Απαιτούμενη ισχύς Χ Ώρες λειτουργίας = 124,6 Χ 276 = 34390 Kwh (Κατανάλωση το χρόνο(Kwh))
Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
34390 Kwh = 19105,56 Kwh για κλτματιστικά(ο μέσος βαθμός απόδοσης της αντλίας περίπου 1,8
COP).
Κόστος λειτουργίας
Κλιματιστικά

19105,56

0,21 €

x
kwh

=

Τιμή ρεύματος

4012,17 €
Ετησίως

Κόστος κλιματιστικών για θέρμανση: 9087,65 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τη κατανάλωση πετρελαίου για τις ίδιες ώρες λειτουργίας
και με την τιμή του λίτρου στο 1.35 ευρώ/λίτρο: 9087,65 / (5419-4012,17) = 6,46 χρόνια ~ 6,5 χρόνια

ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τι είναι οι υπέρυθρες ακτίνες
Στην εποχή που ζούμε η καχυποψία, η δυσπιστία, και η παραπληροφόρηση κυριαρχούν.
Όμως οι υπέρυθρες ακτίνες είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα κάτω από την περιοχή της ερυθρής
περιοχής του ορατού φωτός, τα οποία φροντίζουν για την υγειά και την ευεξία μας, σε αντίθεση με τις
υπεριώδεις ακτίνες.
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Η υπέρυθρη θερμική ακτινοβολία δεν έχει καμία σχέση με την βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία, η
οποία ευθύνεται για τα εγκαύματα και τις κακώσεις του δέρματος. Τα υπέρυθρα κύματα είναι μια μορφή
ενέργειας, η οποία μπορεί να ζεστάνει αντικείμενα χωρίς να ζεσταίνει τον αέρα γύρο τους. Η υπέρυθρη
θερμική ακτινοβολία χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για θεραπευτικούς σκοπούς και μπορεί να
χαρακτηριστεί ως απολύτως ασφαλής.
Στην καθημερινότητα ο ήλιος είναι αυτός που αποτελεί την πηγή ακτινοβολούμενης ενέργειας. Τι
συμβαίνει όμως όταν ο ήλιος κρυφτεί πίσω από ένα σύννεφο; Παρόλο που η θερμοκρασία του αέρα δεν
πέφτει, αισθανόμαστε τον καιρό να κρυώνει. Τα σύννεφα μπλοκάρουν την υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου
και εκείνη την στιγμή μας γίνεται αισθητή η έλλειψη της θερμικής ακτινοβολίας.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

Απόλυτη αυτονομία θέρμανσης
Χαμηλότερο κόστος κτήσης από την συμβατική θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, A/C)
Δεν χρειάζονται πρόσθετες εργασίες (μερεμέτια, εμφανείς σωλήνες θέρμανσης)
Δεν χρειάζεται χώρος για λεβητοστάσιο και δεξαμενή πετρελαίου (οικονομία χώρου)
Αφήνει ελεύθερους τους τοίχους για χαμηλά έπιπλα (οικονομία χώρου)
Υγιεινή θέρμανση, στεγνώνει την υγρασία από τους τοίχους
Χαμηλότερη κατανάλωση από τον συμβατικό τρόπο θέρμανσης το λιγότερο κατά 50% και από το
Α/C 80%(οικονομία)
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε καταρχήν από τους γιατρούς και δόθηκε στο κοινό το 1981. Από
τότε χρησιμοποιείται επιτυχώς στον ιδιωτικό τομέα καθώς και από γιατρούς, θεραπευτές, κέντρα θεραπείας
και αποκατάστασης και κλινικές. Η υπέρυθρη θερμότητα αποτελεί βασικό υποστηρικτικό μέσο για τις
μεθόδους θεραπείας. Ακόμα και στις θερμοκοιτίδες, για να ζεσταίνουν τα νεογέννητα, θα χρησιμοποιηθούν
συστήματα υπέρυθρης θερμότητας.

Πλεονέκτημα της θέρμανσης με υπέρυθρες

Στην εποχή που ζούμε η καχυποψία, η δυσπιστία, και η παραπληροφόρηση κυριαρχούν.
Όμως ποιο είναι το πλεονέκτημα της θέρμανσης με υπέρυθρες;
Στη ιατρική είναι ήδη γνωστό πως επιλεκτικά κάποιοι ιστοί και όργανα απορροφούν αυτήν την
ενέργεια. Η υπέρυθρη ενέργεια επιδρά θετικά σε ένα μεγάλο μέρος της αναρρωτικής διαδικασίας. Και άλλες
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ευεργετικές επιδράσεις Η υπέρυθρη θερμότητα, που εισχωρεί σε βάθος, έχει διάφορα πεδία χρήσης και
επιδρά θετικά σε κάποιες ασθένειες, όπως:
Υψηλή και χαμηλή πίεση, διαταραχές στο κυκλοφοριακό, νεφροπάθειες, αποτοξίνωση, στρες,
παθήσεις του ρινικού, λαρυγγικού και ακουστικού συστήματος, ρευματισμοί, αρθρίτιδα, μόλυνση των
κλειδώσεων, δερματοπάθειες, τράβηγμα μυών, βρογχίτιδα, άσθμα, κρυολογήματα, πόνοι περιόδου,
λουμπάγκο, πόνοι στην μέση και την λεκάνη, ισχιαλγία, αϋπνία, έγκαυμα από τον ήλιο, προβλήματα πέψης,
κόπωση, πνευμονία, πόνοι στην κοιλιακή χώρα, ακινησία ακρών κλπ. Κράμπες μυών/ πόνοι Οι μύες θα
χαλαρώσουν με την χρήσης υπέρυθρης ακτινοβολίας και θα επανέλθουν. Έτσι θα ελαττωθεί η ένταση και οι
πόνοι θα απαλυνθούν.
Τα συστήματα υπέρυθρης θέρμανσης δίνουν την δυνατότητα σε άτομα ανάπηρα και με ειδικές
ανάγκες, τα οποία αδυνατούν να επιβαρυνθούν με προγράμματα ασκήσεων και φυσικής κατάστασης, να
ασκήσουν το κυκλοφοριακό τους σύστημα και τα αγγεία της καρδιάς τους. Η υπέρυθρη θερμότητα
συμβάλει στην ενίσχυση της ελαστικότητας των ιστών Αυτό είναι σημαντικό για τους τραυματισμένους
συνδέσμους, τένοντες και μύες. Επίσης, συντελεί και στην ελαχιστοποιήση κίνδυνου τραυματισμών των
αθλητών.

Όταν οι θερμοκρασίες κατεβαίνουν και υπάρχει κρύο και υγρασία, τότε το κορμί και η ψυχή του
ανθρώπου αναζητάει «γλυκειά ζέστη». Λίγοι ξέρουν πως η ζέστη δεν είναι μόνο να αισθάνεσαι καλά, αλλά
σου δίνει ενέργεια και δύναμη.
Δεν παίζει ρόλο αν έχεις τα πρώτα συμπτώματα κρυολογήματος ή αν κάθεσαι πολλές ώρες στο
γραφείο ή αν έχεις πολλές ώρες οδήγησης και σε πονάει η πλάτη και ο αυχένας. Η ζεστοθεραπεία είναι η
καλύτερη λύση, παρά τα παυσίπονα.
Η βασίλισσα της ζεστοθεραπείας είναι η υπέρυθρη θέρμανση, για να είσαι υγιέστατος και να μην
αρρωσταίνεις. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο ήλιος. Στις ακτίνες του ήλιου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό
υπερύθρων, αυτές ο άνθρωπος δεν τις λαμβάνει σαν φώς, αλλά ως ζέστη. Σε μια παγωμένη μέρα του
χειμώνα, αν βγείτε έξω και είστε σε μέρος που δεν έχει ήλιο κρυώνετε, μόλις όμως οι ακτίνες του ήλιου σας
βλέπουν ζεσταίνετε.
Η επιδερμίδα όταν αισθάνεται ζέστη, το κυκλοφοριακό του αίματος αναζωογονείται, γι΄αυτό τον
λόγο η θεραπεία σε ουλές, κατάγματα, στραμπουλήγματα, φλεγμονές και αρθριτικά βοηθάει να
θεραπευτούν πιο γρήγορα.
Για αθλητές μετά από γυμναστική, η υπέρυθρη θέρμανση βοηθάει να ξεκουραστούν και να
επανέλθουν πιο γρήγορα. Άνθρωποι με κρύα πόδια και χέρια επωφελούνται με την υπέρυθρη θέρμανση,
όπως και άτομα με ρευματικά, αρθριτικά και μόνιμους μυικούς πόνους. Για άσθμα, λόγω ότι δεν κάνει
ανακύκλωση του αέρα, άρα δεν ανακαινεί την σκόνη. Για άτομα που φοράνε φακούς επαφής, βοηθάει στο
να μην στεγνώνουν τα μάτια τους.
Οικονομία
Έως 80% ανάλογα με τηνία μόνωση
Η θέρμανση των σωμάτων αποδίδεται στο 100%
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Δεν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας στο δωμάτιο μεταξύ ταβανιού και πατώματος
Δεν καίει οξυγόνο
Δεν χρειάζεται συντήρηση
Δεν χρειάζεται χώρο λεβητοστάσιου και καμινάδας
Αποφυγή οσμών
Εύκολη τοποθέτηση
Φτηνή τοποθέτηση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ασφάλεια (δεν υπάρχει φόβος ανατίναξης)
Ακίνδυνο για παιδιά (δεν καίγονται)
Εξοικονόμηση χώρου
Οικολογία
Δεν καταναλώνει πολύ ρεύμα, γιατί εκπέμπει κατευθείαν
Σε συνδοιασμό με (ΕΚΟ) ρεύμα είναι η πιο καθαρή και ευχάριστη λύση και δεν ρυπαίνει
Ευεξία – Wellness
Δεν δημιουργεί ρεύματα αέρος
Δεν ανακατεύει σκόνη στον αέρα
Δεν στεγνώνει τον αέρα
Αποτοξινώνει και τονώνει τον μεταβολισμό
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σλυστημα
Βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος
Μούχλα σε υγρούς τοίχους - ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας
Κατά στατιστικές του συλλόγου ιδιωτών κατασκευαστών της Γερμανίας (VPB) κάθε δεύτερο σπίτι
έχει μούχλα. Η μούχλα τις πιο πολλές φορές δημιουργείται από υγρασία σε κρύο σπίτι. Το πρόβλημα
δημιουργείται συνήθως από λάθος θέρμανση, αερισμού και υπερβολικές μονώσεις. Οι πιο πολλοί άνθρωποι
ούτε που καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μούχλα στο σπίτι τους γιατί είναι κρυμένη πίσω από ντουλάπες,
έπιπλα κλπ.
Η μούχλα βλάπτει την υγεία γιατί δημιουργεί αλεργείες. Υπάρχουν και κάποιες μορφές μούχλας που
βοηθούν να δημιουργηθεί καρκίνος. Όποιος θέλει να παλέψει την μούχλα πρέπει να διατηρεί τα δωμάτια σε
σταθερές θερμοκρασίες, ειδικά δεν πρέπει να δημιουργούνται κρύες και υγρές γωνίες, πρέπει να αερίζεται
το σπίτι συχνά.
Στην κλασική θέρμανση το πρόβλημα είναι που θερμένεται ο αέρας επάνω και μένει πιο κρύος
κάτω. Αυτό το ανεβοκατέβασμα της θερμοκρασίας δημιουργεί το καλύτερο κλίμα για την μούχλα. Με την
Υπέρυθρη Θέρμανση είναι τελείως διαφορετικά, δεν ζεστένει τον αέρα αλλά τους τοίχους, το πάτωμα, τα
ταβάνια και τα υπόλοιπα στερεά αντικείμενα μέσα στο χώρο.
Η ζέστη που εισχωρεί στους τοίχους μέσα δημιουργεί σταθερή θερμοκρασία, και έτσι θερμούς κ’
ζεστούς τοίχους. Δεν ξερένεται ο αέρας και κράταει την υγρασία του κι έτσι έχουμε καλύτερη αναπνοή και
δεν ξερένεται ο λαιμός μας. Όταν αφήνεις να αεριστεί ο χώρος δεν κρυώνει κατευθείαν κι όταν κλείσεις τα
παράθυρα επανέρχεται η θερμοκρασία γρήγορα.
Το να θερμάνεις το σπίτι σου με υπέρυθρες σημαίνει πιο λίγη μούχλα, πιο λίγη σκόνη, λιγότερους
πόνους σε αρθρώσεις, λιγότερους πόνους σε κληδώσεις πιο λίγα αναπνευστικά προβλήματα και φυσικά πιο
λίγα έξοδα. Κατα την γνώμη μας δεν υπάρχει καλύτερη και πιο υγιεινή θέρμανση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Τα υπέρυθρα θερμικά κύματα, τα οποία εκπέμπονται από τα σώματα θέρμανσης, φτάνουν σε ένα
σώμα στο δωμάτιο (τοίχος, ταβάνι, πάτωμα, έπιπλα) και είτε απορροφούνται από αυτό είτε αντανακλώνται.
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Τα υπέρυθρα θερμικά κύματα, τα οποία ανακλάστηκαν από ένα σώμα, φτάνουν σε ένα άλλο και ούτω
καθεξής μέχρι να απορροφηθούν πλήρως.
Μπορείτε να φανταστείτε την διάδοση των υπέρυθρων θερμικών κυμάτων, σαν να ρίχνετε λαστιχένια
μπαλάκια σε ένα δωμάτιο. Αυτά αναπηδούν άτακτα προς όλες τις κατευθύνσεις στο δωμάτιο. Κάθε φορά
που χτυπούν κάπου, χάνουν ένα μέρος της δύναμης τους (ενέργειας τους). Τα λαστιχένια μπαλάκια (τα
υπέρυθρα θερμικά κύματα) αναπηδούν στον χώρο, μέχρι να χρησιμοποιηθεί όλη η ενέργεια τους, δηλαδή
μέχρι να αποθηκευτεί η ενέργεια τους αυτή στον χώρο.
Τα θερμικά κύματα ζεσταίνουν πρώτα τα επάνω στρώματα των τοιχωμάτων και το μεγαλύτερο μέρος αυτής
της θερμικής ενέργειας θα αντανακλαστεί πίσω στον χώρο (προς την κατεύθυνση της μικρότερης
αντίστασης). Εντέλει μόνο το 1/6 της ενέργειας διαπερνάει το τοίχωμα και χάνεται στον εξωτερικό
περιβάλλον.
Άνετο και υγιεινό κλίμα διαμονής
Ο άνθρωπος αισθάνεται άνετα λόγω του συνδυασμού της χαμηλής θερμοκρασίας του αέρα στον
χώρο με τις υψηλότερες θερμοκρασίες των τοίχων, την ελάχιστη επιβάρυνση του αέρα με σκόνη και την
ανεκτή, όχι πολύ μεγάλη υγρασία. Ο δροσερός, στεγνός και απαλλαγμένος από σκόνη εισπνεόμενος αέρας
είναι η βασική προϋπόθεση για υγιεινή και άνετη αναπνοή. Αυτά τα ζωτικά πλεονεκτήματα ισχύουν για
όλους τους χώρους, σαλόνι, υπνοδωμάτιο, λουτρό, γραφείο κλπ.
Τοιχώματα και υγεία
Με την συνεχή θέρμανση των χωρών με τα συστήματα θέρμανσης της Redwell, η δημιουργία
μούχλας και η ανάπτυξη μυκήτων γίνεται πρακτικά αδύνατη, αφού δεν υπάρχει υγρασία στις επιφάνειες
(ακόμα και σε διαμερίσματα, που δεν αερίζονται συχνά).
Η υγρασία εξαφανίζεται ακόμα και στα ήδη υγρά τοιχώματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν
την δυσάρεστη αίσθηση κρύου, που προκαλεί μια μεγάλη επιφάνεια τζαμιού. Την ίδια αίσθηση προκαλούν
και οι κρύοι τοίχοι αλλά όχι τόσο έντονη. Η ύπαρξη στεγνών και ζεστών τοίχων σημαίνει σημαντική
ανακούφιση για τους ανθρώπους, που πάσχουν από αρθρίτιδα και ισχιαλγία.
Η διαρροή της θερμότητας είναι μεγαλύτερη σε έναν υγρό τοίχο παρά σε ένα στεγνό. Αυτό
σημαίνει, ότι η τιμή του συντελεστή απώλειας θερμότητας (U- Wert) είναι διαφορετική για το ίδιο τοίχωμα
αναλόγως την ποσότητα υγρασίας του.
Λόγω της χαμηλότερης τιμής του συντελεστή απώλειας θερμότητας, εξαιτίας των στεγνών
τοιχωμάτων, τα Redwell συστήματα θέρμανσης συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σε στεγνά
τοιχώματα όχι μόνο εξαφανίζονται η μούχλα και οι μύκητες αλλά και η συσσώρευση αλάτων ανήκει πλέον
στο παρελθόν.
Η θέρμανση με θερμικά κύματα υπερτερεί σαφώς της κοινής θέρμανσης για την διατήρηση της
θερμοκρασίας αλλά και της θέρμανσης αρχαίων κτιριακών εγκαταστάσεων, εφόσον τα τοιχώματα τους
παρουσιάζουν κατά κανόνα μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Με την χρήση της Redwell υπέρυθρης θέρμανσης
αποφεύγεται η συγκέντρωση νερού στα τοιχώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τους στεγνούς τοίχους, την
υγιή ατμόσφαιρα και τις ανεξίτηλες τοιχογραφίες.
Εδώ είναι η μεγάλη διάφορα, με ένα κοινό σύστημα θέρμανσης θερμαίνεται μόνο ο αέρας στον
χώρο με αποτέλεσμα μια μακρυά λίστα από μειονεκτήματα. Η εξέλιξη μας διαμόρφωσε έτσι, ώστε να
μπορούμε να απορροφούμε υπέρυθρα κύματα θερμότητας, τα οποία επιδρούν θετικά στο ανοσοποιητικό
μας σύστημα. Μια θετική ενέργεια, για το σώμα και την ψυχή.
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Το 1967 ο Δρ. Τακισι Ισικαβα ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε την καμπίνα υπέρυθρης θέρμανσης
στην Ιαπωνία. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε καταρχήν από τους γιατρούς και το 1981 δόθηκε στο
κοινό. Από τότε χρησιμοποιείται επιτυχώς στον ιδιωτικό τομέα καθώς και από γιατρούς, θεραπευτές,
κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και κλινικές εφόσον η υπέρυθρη θερμότητα αποτελεί βασικό
υποστηρικτικό μέσο για τις μεθόδους θεραπείας.
Η υπέρυθρη ακτινοβολία αυξάνει την αιμάτωση του δέρματος, διεγείρει τον μεταβολισμό, είναι
πολύ καθαρή, εμποδίζει τον στροβιλισμό της σκόνης και επιδρά αντιοξειδωτικά. Οι ασθενείς με
ρευματοπάθειες αντιδρούν πολύ θετικά στην ελλιπή κυκλοφορία του αέρα και στην σταθερή υγρασία στην
ατμόσφαιρα. Οι ασθενείς με άσθμα ωφελούνται επίσης από καθαρό από σκόνη αέρα και την σταθερή
υγρασία της ατμόσφαιρας. Οι αλλεργικοί μπορούν να αναπνέουν ελευθέρα επειδή δεν υπάρχει
στροβιλισμός σκόνης σπιτιού, γύρης, βακτηρίων και σπόρων μυκήτων.
Πέρα από αυτό η υπέρυθρη θέρμανση έχει το πλεονέκτημα έναντι στις άλλες μεθόδους θέρμανσης,
ότι οι βιολογικές συχνότητες της αποδιδόμενης θερμικής υπέρυθρης ακτινοβολίας εισχωρούν σε μεγάλο
βαθμό στο σώμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν όχι μόνο οι δυνατότητες αυτοΐασης του
ανθρώπινου οργανισμού και το ανοσοποιητικό του σύστημα αλλά και να περιοριστούν καλύτερα και οι
επιβαρύνσεις μέσω του ηλεκτρονικού νέφους.
Συμφωνά με την IGEF ενισχύεται το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα εξαιτίας του μήκους
κύματος στο οποίο εκπέμπουν τα Redwell πάνελ. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά πιστοποιημένα από την
TUV και χαρακτηριστήκαν τόσο από την IGEF όσο κι από την TUV ως φτωχά ηλεκτρομαγνητική εκπομπή,
συνεπώς και απολύτως ασφαλή.
Ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα της υπέρυθρης θέρμανσης είναι το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται ο
αέρας ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας, συνεπώς δεν υπάρχει κίνηση του. Έτσι αποφεύγεται μεταφορά
σκόνης μέσα στον χώρο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι έχουμε μακράν λιγότερη σκόνη στον αέρα που
αναπνέουμε, είναι πιο δροσερός και επομένως βελτιώνεται η αναπνοή.
Στο θέμα υγείας πρέπει να συνυπολογίσουμε, τους στεγνούς τοίχους. Όπως περιγράφτηκε
παραπάνω, τα υπέρυθρα κύματα θερμαίνουν τους τοίχους και όχι τον αέρα, έτσι εμποδίζεται και η ανάπτυξη
μούχλας δημιουργώντας μια πιο υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι λόγω της ομοιόμορφης θέρμανσης των δομικών στοιχείων,
δημιουργούνται μηδαμινές διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ πατώματος και οροφής. Αντίθετα με τα
συμβατικά συστήματα θέρμανσης, που ο θερμός αέρας είναι ψηλά και το πάτωμα κρύο, με το σύστημα
υπέρυθρης θέρμανσης Redwell έχετε μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς χωρίς παγωμένα πόδια. Αλλά εκτός
όλων των παραπάνω,το αυτονόητο είναι, ότι η θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία, είναι ο τρόπος
θέρμανσης, που τα κύτταρα του ανθρώπου έχουν συνηθίσει να θερμαίνονται (από τον ήλιο), εδώ και
δισεκατομμύρια χρόνια, με όλες τις ευεργετικές επιδράσεις, σε όλα τα συστήματα του οργανισμού.
Αξιοποιώντας πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης σε σχέση με το τρέχον κόστος του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου γίνεται εξοικονόμηση έως και:
• 80% λιγότερη κατανάλωση από τα συμβατικά σώματα ηλεκτρ. θέρμανσης
• 50% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τα θερμαντικά σώματα συμβατικής κατασκευής με πετρέλαιο
• 40% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τα θερμαντικά σώματα με φυσικό αέριο
• 30% λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τις αντλίες θερμότητας λόγω περιορισμού των απωλειών του
θερμού αέρα
Η ηλεκτρική ενέργεια παραμένει η πιο οικονομική μορφή ενέργειας στη χώρα μας, ακόμη και σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Δείτε τα σχετικά διαγράμματα για πιο αναλυτικές πληροφορίες
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρμανσης προσφέρουν μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας έως
και 50% σε σχέση με τα συμβατικά θερμαντικά μέσα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και 80% σε σχέση με τα
κλιματιστικά και τα συμβατικά ηλεκτρικά θερμαντικά. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της είναι:

Απόλυτη αυτονομία θέρμανσης

Χαμηλότερο κόστος κτήσης από την συμβατική θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, A/C)

Δεν χρειάζονται πρόσθετες εργασίες (μερεμέτια, εμφανείς σωλήνες θέρμανσης)

Δεν χρειάζεται χώρος για λεβητοστάσιο και δεξαμενή πετρελαίου (οικονομία χώρου)

Αφήνει ελεύθερους τους τοίχους για χαμηλά έπιπλα (οικονομία χώρου)

Υγιεινή θέρμανση, στεγνώνει την υγρασία από τους τοίχους (προστατεύει το κτίριο από την
διάβρωση και

είναι ευεργετικό για την υγεία των ανθρώπων, καρδιακά, αρθρίτιδες κλπ.) (υγεία-οικονομία)

Χαμηλότερη κατανάλωση από τον συμβατικό τρόπο θέρμανσης το λιγότερο κατά 50% και από το
Α/C 80%(οικονομία)

Δεν δημιουργεί ρεύματα αέρα μέσα στο σπίτι (που δημιουργεί αίσθηση κρύου, σκόνη και
κυκλοφορία βακτηριδίων, ιών κλπ με τον αέρα, ιδιαίτερα σημαντικό για ευπαθείς ομάδες, όπως
ηλικιωμένοι, παιδιά, φιλάσθενα άτομα κλπ.) (υγεία)

Μηδενικό κόστος ετήσιας συντήρησης (οικονομία)

Αν χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θέρμανση επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στην συμβατική
θέρμανση (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο)

Με τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων καλύπτεται το 100% του κόστους θέρμανσης
(επένδυση- έσοδο)

Τριετής εγγύηση-απεριόριστη διάρκεια ζωής
A. Προσφορά INFRARED POWER
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Τιμή Πάνελ 950 Watt = 479,70 ευρώ
Τιμή Πάνελ 650 Watt = 430,50 ευρώ
Τιμή Πάνελ 450 Watt = 393,60 ευρώ
Θερμοστάτης = 43,05 ευρώ
Γυμνάσιο Λουτρού: 26 πάνελ 950 Watt – 9 πάνελ 450 Watt – 1 πάνελ 650 Watt
Συνολικό κόστός των πάνελ: 12472,2+ 3542,4+ 430,5+516,6=16961,70 ευρώ
Β. Προσφορά INFRAPOWER
ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 60x100cm 950W

375.00€
Χαρακτηριστικά:








Μέγεθος: 60x120 cm
Παχος:2,2 cm
Ισχύς: 950 W
Κατανάλωση ρεύματος: 0,49 για 8 ώρες λειτουργίας
Χρώμα λευκό με ασημί κορνίζα
Ζεσταίνει χώρους 22 τ.μ.

ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 60x60cm 450 W

235.00€
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Χαρακτηριστικά:








Μέγεθος: 60x60 cm
Παχος:2,2 cm
Ισχύς: 450 W
Κατανάλωση ρεύματος: 0,25 για 8 ώρες λειτουργίας
Χρώμα λευκό με ασημί κορνίζα
Ζεσταίνει χώρους 11 τ.μ.

ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 60x90cm 650 W

300.00€
Χαρακτηριστικά:








Μέγεθος: 60x90 cm
Παχος:2,2 cm
Ισχύς: 650 W
Κατανάλωση ρεύματος: 0,36 για 8 ώρες λειτουργίας
Χρώμα λευκό με ασημί κορνίζα
Ζεσταίνει χώρους 15 τ.μ.

Τιμή Πάνελ 950 Watt = 461,25 ευρώ
Τιμή Πάνελ 650 Watt = 369,00 ευρώ
Τιμή Πάνελ 450 Watt = 289,05 ευρώ
Θερμοστάτης = 43,05 ευρώ
Γυμνάσιο Λουτρού: 26 πάνελ 950 Watt – 9 πάνελ 450 Watt – 1 πάνελ 650 Watt
Συνολικό κόστός των πάνελ: 11992,25+ 2601,45+ 369,00+516,6=15479,55 ευρώ
Γ. Προσφορά HumanTec Swiss AG

PI 40 SINGLE COLOR
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΝΙΖΑ: 120cm x 60cm x 3cm, BΑΡΟΣ < 5kgr, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 230V, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ: 680 WATT, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟ: 10 - 40 m2.
Κατασκευαστής: HumanTec Swiss AG
€640,00 (EUR)
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PI 20 SINGLE COLOR
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΝΙΖΑ: 60cm x 90cm x 3cm, BΑΡΟΣ < 4kgr, ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 230V, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ: 460 WATT, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟ: 8 - 20 m2.
Κατασκευαστής: HumanTec Swiss AG
€590,00 (EUR)

Τιμή Πάνελ 950 Watt = 720,00 ευρώ
Τιμή Πάνελ 680 Watt = 640,00 ευρώ
Τιμή Πάνελ 460 Watt = 590,00 ευρώ
Θερμοστάτης = 43,05 ευρώ
Γυμνάσιο Λουτρού: 26 πάνελ 950 Watt – 9 πάνελ 450 Watt – 1 πάνελ 650 Watt
Συνολικό κόστός των πάνελ: 18720+ 5310+ 640+516,6=25186,60 ευρώ

Δ. Προσφορά red in

Εκτυπώστε το σχέδιο της αρεσκείας σας

Αριθμός Μοντέλου:

RI-60-90-550

Διαστάσεις (cm):

60 * 90 cm

Ισχύς (WATT):

550W

Υλικό Κατασκευής:

Αλουμίνιο

Θερμοκρασία Επιφάνειας:

95°C

Θερμαντικό Υλικό:

Ανθρακονήματα

Τάση Λειτουργίας:

230V AC - 50Hz

Καλυπτομενη επιφανεια*:

15 m2

Εγγύηση:

5 χρόνια
Τιμή: 248,00 € + Φ.Π.Α.

Εκτυπώστε το σχέδιο της αρεσκείας σας

Αριθμός Μοντέλου:

RI-60-90-700

Διαστάσεις (cm):

60 * 90 cm

Ισχύς (WATT):

700W

Υλικό Κατασκευής:

Αλουμίνιο

Θερμοκρασία Επιφάνειας:

95°C

Θερμαντικό Υλικό:

Ανθρακονήματα

Τάση Λειτουργίας:

230V AC - 50Hz

Καλυπτομενη επιφανεια*:

19 m2

Εγγύηση:

5 χρόνια
Τιμή: 285,00 € + Φ.Π.Α.
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Αριθμός Μοντέλου:

RI-60-120-900

Διαστάσεις (cm):

60 * 120 cm

Ισχύς (WATT):

900W

Υλικό Κατασκευής:

Αλουμίνιο

Θερμοκρασία Επιφάνειας:

95°C

Θερμαντικό Υλικό:

Ανθρακονήματα

Τάση Λειτουργίας:

230V AC - 50Hz

Καλυπτομενη επιφανεια*:

25 m2

Εγγύηση:

5 χρόνια

Εκτυπώστε το σχέδιο της αρεσκείας σας

Τιμή: 338,80 € + Φ.Π.Α.

Τιμή Πάνελ 900 Watt = 416,72 ευρώ
Τιμή Πάνελ 700 Watt = 350,55 ευρώ
Τιμή Πάνελ 555 Watt = 305,04 ευρώ
Θερμοστάτης = 43,05 ευρώ
Γυμνάσιο Λουτρού: 26 πάνελ 950 Watt – 9 πάνελ 450 Watt – 1 πάνελ 650 Watt
Συνολικό κόστός των πάνελ: 10834,72+ 2745,36+ 350,55+516,6=14447,23 ευρώ
Η πιο οικονομική προσφορά είναι η τελευταία με συνολικό κόστος 14447,23 για όλα τα πάνελ.
Αίθουσες διδασκαλίας
Εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλίας: 50 m²
Αριθμός πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 3 σε κάθε αίθουσα
Ισχύς πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 2 των 950 Watt και 1 των 450 Watt
Κατανάλωση πάνελ(Kwh):

2,350 Kwh

για θέρμανση

Η χρήση των πάνελ για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος (περίπου 20 ημέρες)-Δεκέμβριος
(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος (περίπου 20 ημέρες) και Μάρτιος
(περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας πάνελ για θέρμανση: 92 ημέρες το χρόνο
Τα πάνελ θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 3 ώρες (08:00 π.μ. – 11:00 π.μ.)
Σύνολο ωρών λειτουργίας των πάνελ το χρόνο: 276 ώρες
Κατανάλωση το χρόνο (Kwh): 2,350Χ276 = 648,6 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση πάνελ: 648,6Χ0,21 = 136,21 ευρώ
Αν χρησιμοποιήσουμε όμως εναν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μόλις φτάνει το πανελ στην
θερμοκρασία που τον έχουμε ρυθμίσει (πχ. 22 βαθμους) θα σταματήσει να καταναλώνει ρεύμα. Οπότε θα
ανάβει περίπου καθε 30 λεπτά την ώρα.
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Συνολική κατανάλωση αίθουσας το χρόνο: 136,21/2=68,11 ευρώ
648,6Χ6=3891,6 Kwh και για τις 6 αίθουσες
Συνολική κατανάλωση αιθουσών το χρόνο: 68,11Χ6=408,63 ευρώ
Κόστος πάνελ αίθουσας διδασκαλίας: Πάνελ 900 Watt = 416,72 ευρώ - Πάνελ 555 Watt = 305,04
ευρώ
Συνολικό Κόστος πάνελ αίθουσας διδασκαλίας: 1138,48 ευρώ
Εργαστήρια τεχνολογίας – Φυσικής – Πληροφορικής
Εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλίας: 50 m²
Αριθμός πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 3 σε κάθε αίθουσα
Ισχύς πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 2 των 950 Watt και 1 των 450 Watt
Κατανάλωση πάνελ(Kwh):

2,350 Kwh

για θέρμανση

Εργαστήριο τεχνολογίας
Η χρήση των πάνελ για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 10 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 09 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 10 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 12
ημέρες) και Μάρτιος(περίπου 14 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας πάνελ για θέρμανση: 55 ημέρες το χρόνο
Τα πάνελ θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 2 ώρες
Σύνολο ωρών λειτουργίας των πάνελ το χρόνο: 110 ώρες
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,350Χ110= 258,50 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση πάνελ: 258,50Χ0,21 = 54,28 ευρώ
Αν χρησιμοποιήσουμε όμως εναν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μόλις φτάνει το πανελ στην
θερμοκρασία που τον έχουμε ρυθμίσει (πχ. 22 βαθμους) θα σταματήσει να καταναλώνει ρεύμα.
Οπότε θα ανάβει περίπου καθε 30 λεπτά την ώρα.
Συνολική κατανάλωση αίθουσας το χρόνο: 54,28/2=27,14 ευρώ
Κόστος πάνελ εργαστηρίου τεχνολογίας: Πάνελ 900 Watt = 416,72 ευρώ - Πάνελ 555 Watt =
305,04 ευρώ
Συνολικό Κόστος πάνελ εργαστηρίου τεχνολογίας: 1138,48 ευρώ
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Εργαστήριο φυσικής
Η χρήση των πάνελ για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 04 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 04 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 04 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 04
ημέρες) και Μάρτιος(περίπου 04 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας πάνελ για θέρμανση: 20 ημέρες το χρόνο
Τα πάνελ θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 1 ώρα
Σύνολο ωρών λειτουργίας των πάνελ το χρόνο: 20 ώρες
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,350Χ20= 47,00 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση πάνελ: 47,00Χ0,21 = 9,87 ευρώ
Αν χρησιμοποιήσουμε όμως εναν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μόλις φτάνει το πανελ στην
θερμοκρασία που τον έχουμε ρυθμίσει (πχ. 22 βαθμους) θα σταματήσει να καταναλώνει ρεύμα.
Οπότε θα ανάβει περίπου καθε 30 λεπτά την ώρα.
Συνολική κατανάλωση αίθουσας το χρόνο: 9,87/2=4,93 ευρώ
Κόστος πάνελ εργαστηρίου φυσικής: Πάνελ 900 Watt = 416,72 ευρώ - Πάνελ 555 Watt = 305,04
ευρώ
Συνολικό Κόστος πάνελ εργαστηρίου φυσικής: 1138,48 ευρώ
Εργαστήριο πληροφορικής
Η χρήση των πάνελ για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20
ημέρες) και Μάρτιος(περίπου 22 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας πάνελ για θέρμανση: 92 ημέρες το χρόνο
Τα πάνελ θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 2 ώρες
Σύνολο ωρών λειτουργίας των πάνελ το χρόνο: 184 ώρες
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,350Χ184 = 432,40 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση πάνελ: 432,40Χ0,21 = 90,81 ευρώ
Αν χρησιμοποιήσουμε όμως εναν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μόλις φτάνει το πανελ στην
θερμοκρασία που τον έχουμε ρυθμίσει (πχ. 22 βαθμους) θα σταματήσει να καταναλώνει ρεύμα.
Οπότε θα ανάβει περίπου καθε 30 λεπτά την ώρα.
Συνολική κατανάλωση αίθουσας το χρόνο: 90,81/2=45,40 ευρώ
Κόστος πάνελ εργαστηρίου πληροφορικής: Πάνελ 900 Watt = 416,72 ευρώ - Πάνελ 555 Watt =
305,04 ευρώ
Συνολικό Κόστος πάνελ εργαστηρίου πληροφορικής: 1138,48 ευρώ
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Γραφεία
Εμβαδόν γραφείων: 78 m² το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 11 m² το γραφείο της
Διεύθυνσης
Αριθμός πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 4 στο γραφείο του συλλόγου καθηγητων και 1 στο γραφείο
της Διεύθυνσης
Ισχύς πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 4των 950 Watt στο γραφείο τυο συλλόγου διδασκόντων 1 των
650 Watt στο γραφείο της Διεύθυνσης
Κατανάλωση (Kwh): 3,800 Kwh για θέρμανση για το σύλλογο διδασκόντων – 0,650 Kwh για
θέρμανση για το γραφείο της Δ/νσης
Η χρήση των πάνελ για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20
ημέρες) και Μάρτιος(περίπου 22 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 2 ώρες την ημέρα -92 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 184 ώρες το κάθε πάνελ
184Χ4 = 736 ώρες τα πάνελ στο σύλλογο διδασκόντων – 184 ώρες το
πάνελ στο γραφείο της Δ/νσης
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 3,800Χ736 + 0,650Χ184= 2796,8+119,6=2916,4 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση πάνελ: 2916,4Χ0,21 = 612,44 ευρώ
Αν χρησιμοποιήσουμε όμως εναν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μόλις φτάνει το πανελ στην
θερμοκρασία που τον έχουμε ρυθμίσει (πχ. 22 βαθμους) θα σταματήσει να καταναλώνει ρεύμα.
Οπότε θα ανάβει περίπου καθε 30 λεπτά την ώρα.
Συνολική κατανάλωση αίθουσας το χρόνο: 612,44/2=306,22 ευρώ
Κόστος πάνελ εργαστηρίου πληροφορικής: Πάνελ 900 Watt = 416,72 ευρώ - Τιμή Πάνελ 700
Watt = 350,55 ευρώ
Συνολικό Κόστος πάνελ εργαστηρίου πληροφορικής: 2017,43 ευρώ
Αμφιθεατρικός χώρος
Εμβαδόν αμφιθεατρικού χώρου: 190 m²
Αριθμός πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 4
Ισχύς πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 4 των 950 Watt
Κατανάλωση πάνελ(Kwh):

3,800 Kwh

για θέρμανση

Η χρήση των πάνελ για θέρμανση είναι για τους μήνες Νοέμβριος(περίπου 20 ημέρες)Δεκέμβριος(περίπου 15 ημέρες) -Ιανουάριος (περίπου 15 ημέρες) – Φεβρουάριος(περίπου 20 ημέρες) και
Μάρτιος(περίπου 22 ημέρες).
153

Διάρκεια λειτουργίας: 1 ώρα την ημέρα –92 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 92 ώρες το χρόνο το κάθε πάνελ(368 ώρες και τα τέσσερα)
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 3,800Χ368= 1398,40 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση πάνελ: 1398,4Χ0,21 = 293,67 ευρώ
Αν χρησιμοποιήσουμε όμως εναν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μόλις φτάνει το πανελ στην
θερμοκρασία που τον έχουμε ρυθμίσει (πχ. 22 βαθμους) θα σταματήσει να καταναλώνει ρεύμα. Οπότε θα
ανάβει περίπου καθε 30 λεπτά την ώρα.
Συνολική κατανάλωση αμφιθεατρικού χώρου το χρόνο: 293,67/2=146,83 ευρώ
Κόστος πάνελ αμφιθεατρικού χώρου: Πάνελ 900 Watt = 416,72 ευρώ
Συνολικό Κόστος πάνελ αμφιθεατρικού χώρου: 1666,88 ευρώ
Συνολικό κόστος πάνελ(με θερμοστάτες): 14447,23 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση πάνελ: 1085,99 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τη κατανάλωση πετρελαίου για τις ίδιες ώρες λειτουργίας
και με την τιμή του λίτρου στο 1.35 ευρώ/λίτρο: 14447,23 / (5419-1086) = 3,33χρόνια ~ 3,5 χρόνια
Τα πάνελ δε θερμαίνουν συνολικά το κτίριο όπως οι αντλίες θερμότητας αλλα κάθε αίθουσα
ξεχωριστα. Για να θερμάνουν όλο το κτίριο όπως τα άλλα συστήματα θέρμασης θα αυξήθει πάρα πολύ
το κόστος λειτουργίας τους.

Απαιτήσεις Ενέργειας Γυμνασίου Λουτρού
Απαιτούμενη ισχύς κτιρίου: 890 m² Χ 0,14 = 124,6 kw (όπου 0,14 συντελεστής για μέτρια μόνωση).

Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση Γυμνασίου Λουτρού
Απαιτούμενη ισχύς Χ Ώρες λειτουργίας = 124,6 Χ 276 = 34390 Kwh (Κατανάλωση το χρόνο(Kwh))
Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
34390 Kwh = 35822,92 Kwh για πάνελ(ο μέσος βαθμός απόδοσης της αντλίας περίπου 0,96 COP).
Κόστος λειτουργίας
πάνελ υπέρυθρης
θέρμανσης

35822,92

X

kwh

0,21 €

Τιμή ρεύματος

=

7522,82 €

Ετησίως

Αν χρησιμοποιήσουμε όμως εναν θερμοστάτη χώρου ο οποίος μόλις φτάνει το πανελ στην
θερμοκρασία που τον έχουμε ρυθμίσει (πχ. 22 βαθμους) θα σταματήσει να καταναλώνει ρεύμα. Οπότε θα
ανάβει περίπου καθε 20 λεπτά την ώρα.
Κόστος λειτουργίας με πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης: 7522,82/3=2507,60 ευρώ
154

Κόστος πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης για θέρμανση: 14447,23 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τη κατανάλωση πετρελαίου για τις ίδιες ώρες λειτουργίας
και με την τιμή του λίτρου στο 1.35 ευρώ/λίτρο: 14447,23 / (5419-2507,60) = 4,96 χρόνια ~ 5 χρόνια

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ
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Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου (χρόνια)
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Λέβητας πετρελαίου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Η σύγκριση έγινε με βάση τις ανάγκες για θέρμανση μιας κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων που
αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια, μία κουζίνα, ένα λουτρό και το καθιστικό.
Τα παράθυρα έχουν ευνοϊκό προσανατολισμό (ΝΔ), και τα κουφώματα είναι κατασκευασμένα από
αλουμίνιο με απλό τζάμι. Η κατασκευή του είναι προ του 1980 και η μόνωση του δεν είναι επαρκής.Το
συνολικό φορτίο θέρμανσης των χώρων είναι 12.578 Kcal / H
Παρακάτω παρουσιάζονται σύντομες τεχνικές περιγραφές των συστημάτων, καθώς επίσης
παρουσιάζεται και το παράδειγμά μας με συγκεκριμένη αναφορά σε κόστος αγοράς και χρήσης αναφορικά
με το πετρέλαιο.
Από τι αποτελείται μια παραδοσιακή εγκατάσταση συστήματος πετρελαίου;
Αποτελείται από ένα λέβητα υψηλών θερμοκρασιών για την παραγωγή του θερμού νερού
κατάλληλης ισχύος, ένα σύστημα σωληνώσεων μονωμένων που συνδέουν το λέβητα με τα θερμαντικά
σώματα. Ο λέβητας υποστηρίζεται από έναν καυστήρα ανάλογου επίδοσης, κυκλοφορητή, δοχείο
ασφαλείας, αυτόματο πληρώσεως και ένα σύνολο ασφαλιστικών διατάξεων για την εύρυθμη και ασφαλή
λειτουργία του συστήματος. Ο λέβητας και τα τμήματα που υποστηρίζουν την λειτουργία του, καθώς και η
δεξαμενή του καυσίμου – πετρελαίου – τοποθετούνται σε ιδιαίτερο χώρο του δώματος, στο λεβητοστάσιο.
Το μέγεθος του λεβητοστασίου εξαρτάται από τις διαστάσεις του λέβητα και είναι οι αποστάσεις από τους
πλαϊνούς τοίχους και την οροφή που προδιαγράφονται από τους κανονισμούς, που τελικά διαμορφώνουν τις
διαστάσεις του.

Μια παραλλαγή του ηλεκτρικού λέβητα είναι ο λέβητας ιόντων. Λειτουργεί με ηλεκτρισμό, αλλά η
θερμική ενέργεια παράγεται άμεσα, με την εξαναγκασμένη κίνηση των μορίων του νερού, και όχι
επαγωγικά, μέσω της επαφής του νερού χαμηλής θερμοκρασίας με την αντίσταση υψηλής θερμοκρασίας.
Ο ηλεκτρικός λέβητας έχει χαμηλότερο κόστος αγοράς και συντήρησης, και υψηλότερο συντελεστή
απόδοσης (χαμηλότερο κόστος χρήσης ανά ώρα), από ένα συμβατικό λέβητα πετρελαίου.

Οι θερμοπομποί αποτελούν μια από τις πλέον συμφέρουσες λύσεις θέρμανσης με ηλεκτρισμό.
Εξωτερική μονάδα κεντρικής εγκατάστασης αντλίας θερμότητας. Μακράν ο πιο οικονομικός τρόπος
θέρμανσης, με τον υψηλότερο συντελεστή απόδοσης, και το χαμηλότερο κόστος χρήσης ανά ώρα, (με
εξαίρεση τα αυτόνομακλιματιστικά). Έχει σχετικά υψηλό κόστος αρχικής αγοράς και εγκατάστασης, το
οποίο αποτελεί ουσιαστικά επένδυση για το μέλλον.
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Η αυτόνομη μονάδα αντλίας θερμότητας, το γνωστό σε όλους μας κλιματιστικό, αποτελεί τον πλέον
οικονομικό τρόπο θέρμανσης, με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή απόδοσης, και αμελητέλο κόστος χρήσης
ανά ώρα. Το κόστος απόκτησης δεν μπορεί να θεωρηθεί υψηλό (ανά μονάδα), ενώ χαμηλό είναι και το
κόστος συντήρησης. Συγκριτικά με την κεντρική θέρμανση με λέβητα πετρελαίου, η χρήση των
κλιματιστικών που μπορεί να έχουμε ήδη εγκατεστημένα στο σπίτι μας, είναι 6 φορές πιο αποδοτική και
κοστίζει 14 φορές λιγότερο ανά ώρα.
Οι λέβητες φυσικού αερίου η υγραερίου αποτελούν πιο οικονομική και συμφέρουσα εναλλακτική
πρόταση, συγκριτικά με τον συμβατικό λέβητα πετρελαίου, με υψηλότερο συντελεστή απόδοσης και
ελάχιστα υψηλότερο κόστος απόκτησης. Ο λέβητας φυσικού αερίου έχει χαμηλότερο κόστος χρήσης ανά
ώρα, λόγω της χαμηλότερης τιμής του φυσικού αερίου συγκριτικά με το υγραέριο.

Οι λέβητες φυσικού αερίου η υγραερίου αποτελούν πιο οικονομική και συμφέρουσα εναλλακτική
πρόταση, συγκριτικά με τον συμβατικό λέβητα πετρελαίου, με υψηλότερο συντελεστή απόδοσης και
ελάχιστα υψηλότερο κόστος απόκτησης. Ο λέβητας φυσικού αερίου έχει χαμηλότερο κόστος χρήσης ανά
ώρα, λόγω της χαμηλότερης τιμής του φυσικού αερίου συγκριτικά με το υγραέριο.

Ο λέβητας πέλλετ είναι μια ιδιαίτερα συμφέρουσα και οικονομική λύση θέρμανσης, με υψηλότερο
συντελεστή απόδοσης και χαμηλότερο κόστος χρήσης ανά ώρα, από το λέβητα πετρελαίου. Ωστόσο, λόγω
του αποθηκευτικού χώρου που απαιτείται, η λύση αυτή συνίσταται περισσότερο για μονοκατοικίες και όχι
για πολυκατοικίες.
Συστήματα θέρμανσης
1. Αντλία Θερμότητας
Η πλέον σύγχρονη μα και συνάμα δοκιμασμένη στο χρόνο εναλλακτική πρόταση αφορά στην χρήση
αντλιών θερμότητας.
Σύντομη τεχνική περιγραφή εγκατάστασης αντλίας θερμότητας:
Το σύστημα θέρμανσης αποτελείται από δύο βασικά τμήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει την
εξωτερική μονάδα εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να διαμορφώνει ψυχρό ή θερμό
μέσο. Το μέσο μεταφοράς θερμότητας με τη χρήση εναλλάκτη θερμαίνει ή ψύχει το νερό που κυκλοφορεί
στο υδραυλικό σύστημα σωληνώσεων, εγκατεστημένο μέσα στο σπίτι. Ο εναλλάκτης μπορεί να είναι
τοποθετημένος είτε σε ξεχωριστή συσκευή – κατάλληλη για τοποθέτηση στο εσωτερικό του σπιτιού – είτε
να αποτελεί ενιαίο συγκρότημα με την εξωτερική μονάδα.
Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει όλες τις εσωτερικές μονάδες τύπου ανεμιστήρα στοιχείου,
(σώματα) για την μεταφορά της θερμότητας στους ανεξάρτητους χώρους του σπιτιού. Το σύστημα στο
σύνολό του ελέγχεται από δύο τύπους χειριστηρίων, το κεντρικό που ελέγχει την εξωτερική μονάδα και τις
διάφορες λειτουργίες της και τα τοπικά χειριστήρια που ελέγχουν την λειτουργία των εσωτερικών μονάδων
διαμορφώνοντας τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης στους χώρους. Η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια που
απαιτεί η αντλία θερμότητας κυμαίνεται σε ποσοστό 3 έως 5 φορές χαμηλότερα από την αποδιδόμενη στο
χώρο.
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Συγκεκριμένα, αντλία θερμότητας απόδοσης στην θέρμανση 16 KW καταναλώνει για την παραγωγή
νερού θερμοκρασίας 55Ο C 3.17 KW ηλεκτρικής ισχύος ανά ώρα. Αυτό συμβαίνει διότι ένα μεγάλο μέρος
της ενέργειας που απαιτεί, την αντλεί από το εξωτερικό περιβάλλον δεσμεύοντάς την ως θερμότητα από το
ψυκτικό μέσο της, και τη διοχετεύει στον κλιματιζόμενο χώρο. Απαιτείται λοιπόν εξωτερικός χώρος στην
κατοικία με επιφάνεια όχι μεγαλύτερη του ενός τετραγωνικού μέτρου για κάθε μία μονάδα. Ταυτόχρονα η
τεχνολογία inverter προσαρμόζει απόλυτα κάθε στιγμή την κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια που
απαιτείται για το δεδομένο φορτίο του συστήματος, σύμφωνα με την ζήτηση, αποφεύγοντας παράλληλα
ενεργοβόρες άσκοπες εκκινήσεις.
Οι συγκρίσεις μας για το παράδειγμά μας
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα δύο συστήματα θέρμανσης με αναφορές στην
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, στον συντελεστή απόδοσης του συστήματος και στο κόστος αγοράς
και χρήσης.

Σύστημα
Ζεστό νερό χρήσης
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον συντελεστή απόδοσης των συστημάτων, καθώς είναι
εκείνος που διαμορφώνει το κόστος χρήσης.
Επίσης το κόστος συντήρησης είναι εξίσου σημαντικό διότι αποτελεί πάγιο κόστος λειτουργίας του
συστήματος, αναγκαίο για την ασφάλεια του και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.
2. Αυτόνομα κλιματιστικά – Split
Ένας τύπος αντλίας θερμότητας είναι και οι ανεξάρτητες διαιρούμενες μονάδες κλιματισμού (split )
που αποτελούν μία αξιόπιστη λύση για τη θέρμανση της κατοικίας. Αποτελείται από μία εσωτερική μονάδα
– συνήθως τοίχου – και μία εξωτερική, η σύνδεση των οποίων επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ψυκτικών
σωληνώσεων και καλωδίων αυτοματισμού.
Η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια που απαιτεί η αντλία θερμότητας είναι 3,6 φορές χαμηλότερη
από την αποδιδόμενη στο χώρο. Πρακτικά σημαίνει ότι δαπανούμε ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια και άρα
χαμηλό κόστος λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει διότι ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που απαιτεί, την αντλεί
από το εξωτερικό περιβάλλον δεσμεύοντάς την ως θερμότητα από το ψυκτικό μέσο της και την διοχετεύει
στον κλιματιζόμενο χώρο.
Ταυτόχρονα η τεχνολογία inverter προσαρμόζει απόλυτα κάθε στιγμή την κατανάλωση σε
ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για το δεδομένο φορτίο του συστήματος, σύμφωνα με τη ζήτηση,
αποφεύγοντας παράλληλα ενεργοβόρες άσκοπες εκκινήσεις.
Απαιτείται λοιπόν εξωτερικός χώρος στην κατοικία με διαστάσεις που δεν ξεπερνούν τα (0.80 Χ
0.40 ) μέτρα και μπορούν να τοποθετηθούν είτε στο δάπεδο είτε στον τοίχο με ειδικές βάσεις. Οι όποιες
δύσκολες καιρικές συνθήκες δε δημιουργούν προβλήματα στην ασφαλή τους λειτουργία ούτε γενικότερα
και στην κατάσταση τους, αφού έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν σε όλες τις κλιματολογικές
συνθήκες.
Η συγκεκριμένη λύση θέρμανσης προσφέρει τη μέγιστη αυτονομία στην χρήση, αφού για κάθε χώρο
τοποθετείται ανεξάρτητη μονάδα με εντελώς αυτόνομη λειτουργία. Προσοχή απαιτείται στην περίπτωση
υφιστάμενης εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων. Θα πρέπει να γνωρίζουμε αν η επιλογή τους έγινε με
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κριτήριο την ψύξη ή την θέρμανση του χώρου. Στην περίπτωση που η επιλογή έγινε με βάση τη ψύξη
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην επαρκεί στη λειτουργία της θέρμανσης λόγω υποδιαστασιολόγησης.
Επίσης επιβάλεται να καθαρίζονται τακτικότατα τα φίλτρα των εσωτερικών μονάδων και εφόσον
προκύψει ευαισθησία σε πιθανή ξηρότητα του εσωτερικού αέρα, να φροντίζουμε για τη συνεχή του
ανανέωση με μια μικρή χαραμάδα στο παράθυρο ή την τοποθέτηση ενός κατάλληλου, για την επιφάνεια του
χώρου μας, υγραντήρα.
Οι συγκρίσεις μας για το παράδειγμά μας
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα δύο συστήματα θέρμανσης με αναφορές στην
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, στο συντελεστή απόδοσης του συστήματος και στο κόστος αγοράς και
χρήσης.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στο συντελεστή απόδοσης των συστημάτων, καθώς είναι
εκείνος που διαμορφώνει το κόστος χρήσης.
Επίσης το κόστος συντήρησης είναι εξίσου σημαντικό διότι αποτελεί πάγιο κόστος λειτουργίας του
συστήματος, αναγκαίο για την ασφάλεια του και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος συντήρησης εξαρτάται από τον τύπο και την κατασκευή
του λέβητα.
3. Pellet
Τα συσσωματώματα ξύλου (πελλετ) είναι τυποποιημένο κυλινδρικό βιολογικό καύσιμο που
παρασκευάζεται με τη συμπίεση ξηρών πριονιδιών. Για την παραγωγική διαδικασία των συσσωματωμάτων
δεν χρησιμοποιούνται κόλλες ή άλλα χημικά πρόσθετα παρά μόνο υψηλή συμπίεση και ατμός.
Χρησιμοποιούνται ειδικά ολοκληρωμένα συγκροτήματα για την καύση των συσσωματωμάτων που
περιλαμβάνουν λέβητα, καυστήρα, μηχανισμό τροφοδοσίας, στροβιλιστές καυσαερίων, εργαλεία
καθαρισμού. Δοχείο στάχτης και σιλό. Απαιτείται για την αποθήκευσή τους χώρος 3-5 τ.μ για κατοικίες από
70 τ.μ έως 100 τ.μ και εξαρτάται κυρίως από τις υπολογισθείσες απώλειες των κατοικίων. Συνίσταται για
μονοκατοικίες και όχι για πολυκατοικίες λόγω του χώρου αποθήκευσης που απαιτείται.
Τέλος υπάρχει και η εκδοχή της σόμπας πελλετ για τη χρήση εντός της οικίας, θα πρέπει να
προβλεφθούν όμως οι αναγκαίοι τρόποι για την εξαγωγή των καυσαερίων.
Οι συγκρίσεις μας για το παράδειγμά μας
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα δύο συστήματα θέρμανσης με αναφορές στην
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, στον συντελεστή απόδοσης του συστήματος και στο κόστος αγοράς
και χρήσης.
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Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον συντελεστή απόδοσης των συστημάτων, καθώς είναι
εκείνος που διαμορφώνει το κόστος χρήσης.
Επίσης το κόστος συντήρησης είναι εξίσου σημαντικό διότι αποτελεί πάγιο κόστος λειτουργίας του
συστήματος, αναγκαίο για την ασφάλεια του και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος συντήρησης εξαρτάται από τον τύπο και την κατασκευή
του λέβητα.
4. Θέρμανση με αέριο
Μία κατηγορία θέρμανσης με ιδιαίτερη ιστορία στη χώρα μας, δίχως όμως τον αναμενόμενο βαθμό
διείσδυσης στην αγορά είναι η θέρμανση με αέριο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
Φυσικό αέριο
Θέρμανση με υγραέριο
Φυσικό αέριο: Μία φιλική προς το περιβάλλον επιλογή θέρμανσης αποτελεί η εγκατάσταση Φ.Α.
Όπως και η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο, αποτελείται από καυστήρα αναλόγου
επίδοσης, λέβητα και μία σειρά από εξαρτήματα για την υποστήριξη της λειτουργίας του (κυκλοφορητές)
και ασφάλειάς του (δοχείο ασφαλείας, αυτόματο πληρώσεως).
Η καμινάδα του συστήματος λόγω των υγροποιήσεων των καπναερίων θα πρέπει να είναι διπλού
τοιχώματος με μόνωση ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας στους τοίχους της κατοικίας. Η
εγκατάσταση του Φ.Α μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε υφιστάμενη εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης
πετρελαίου, αντικαθιστώντας μόνο τον καυστήρα. Θα πρέπει φυσικά να εγκαταστήσουμε και τους
απαιτούμενους σωλήνες για την σύνδεση του καυστήρα με το δίκτυο Φ.Α που θα πρέπει να διέρχεται
πλησίον της γραμμής ρυμοτομίας της κατοικίας. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται και στον
τύπο της καμινάδας όπως προαναφέραμε.
Εκτός των εφαρμογών του Φ.Α σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης – λέβητες υψηλών αποδόσεων –
εφαρμογές Φ.Α έχουμε και σε τοπικές μονάδες χαμηλότερων επιδόσεων, επιτοίχιες συνήθως που
τοποθετούνται ανάλογα με τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά είτε εντός της κατοικίας είτε εκτός σε
μπαλκόνια και προστατευμένους χώρους.
Συναντούμε στη συγκεκριμένη κατηγορία και λέβητες συμπύκνωσης. Χάρη στην τεχνολογία αυτή
προσφέρουν οικονομική και υψηλών αποδόσεων λειτουργία, διότι εκμεταλλεύονται σχεδόν πλήρως το
ενεργειακό περιεχόμενο του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. Η θερμική ενέργεια η οποία απελευθερώνεται
από την καύση του φυσικού αερίου σε μορφή υδρατμών, μπορεί να ανακτηθεί σε μορφή νερού
(συμπυκνώματα) και να διοχετευθεί στο σύστημα θέρμανσης. Η σχεδόν τέλεια καύση του Φ.Α και η
ελάχιστη επιβάρυνση που προκαλεί στο περιβάλλον, σε συνδυασμό με την μειωμένη τιμή του σχετικά με το
πετρέλαιο, έχουν διαμορφώσει ένα ελκυστικό περιβάλλον γύρω από την επιλογή του.
Οι συγκρίσεις μας για το παράδειγμά μας
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα ανωτέρω συστήματα θέρμανσης με αναφορές στην
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, στον συντελεστή απόδοσης του συστήματος και στο κόστος αγοράς
και χρήσης, σε σχέση με την κεντρική θέρμανση πετρελαίου.
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Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον συντελεστή απόδοσης των συστημάτων, καθώς είναι
εκείνος που διαμορφώνει το κόστος χρήσης.
Επίσης το κόστος συντήρησης είναι εξίσου σημαντικό διότι αποτελεί πάγιο κόστος λειτουργίας του
συστήματος, αναγκαίο για την ασφάλεια του και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.
Θέρμανση με υγραέριο: Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης με καύση αερίων παρουσιάζουν ομοιότητες
στον εξοπλισμό τους, είναι δηλαδή οι ίδιες συσκευές που όμως αντικαθιστούν τμήματα όπως είναι τα
ακροφύσια (μπέκ) ψεκασμού ή άλλα μικροεξαρτήματα για να γίνουν απολύτως συμβατές με το διαθέσιμο
καύσιμο.
Στην περίπτωση του υγραερίου συμβαίνει ακριβώς ότι και στο Φ.Α. Ένας δηλαδή λέβητας επιτοίχιος
ή και κεντρικός που καταναλώνει Φ.Α μπορεί αλλάζοντας το "κιτ των μπέκ" όπως λέγεται να καταναλώνει
υγραέριο.
Γιατί όμως υγραέριο;
Μία βασική αιτία είναι η μη διάθεση δικτύου Φ.Α στην περιοχή που είναι η κατοικία μας. Η
δυσκολία πρόσβασης με συνήθη μέσα στην κατοικία μας - κυρίως σε εκτός Αττικής περιοχές- κατά τρόπο
που η φορητότητα των φιαλών υγραερίου να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Επίσης, μπορούμε να
αποθηκεύσουμε υγραέριο και σε ειδικές δεξαμενές οπότε ένα βυτιοφόρο μπορεί να μας τροφοδοτήσει με
την επιθυμητή ποσότητα. Η διαφορά είναι ότι οι φιάλες επιτρέπονται σχεδόν παντού ενώ η εγκατάσταση
δεξαμενής απαιτεί ειδικές προϋποθέσεις. Τα υγραέριο θεωρείται λιγότερο οικολογικό από το ΦΑ αλλά και
ακριβότερο διότι δεν προστατεύεται από τιμολογιακές πολιτικές όπως το Φ.Α.
Οι συγκρίσεις μας για το παράδειγμά μας
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα ανωτέρω συστήματα θέρμανσης με αναφορές στην
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, στον συντελεστή απόδοσης του συστήματος και στο κόστος αγοράς
και χρήσης, σε σχέση με την κεντρική θέρμανση πετρελαίου.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον συντελεστή απόδοσης των συστημάτων, καθώς είναι
εκείνος που διαμορφώνει το κόστος χρήσης.
Επίσης το κόστος συντήρησης είναι εξίσου σημαντικό διότι αποτελεί πάγιο κόστος λειτουργίας του
συστήματος, αναγκαίο για την ασφάλεια του και την επιμήκυνση του χρόνου ζωής του.
5. Ηλεκτρική θέρμανση
Μία κατηγορία θέρμανσης που βασικό χαρακτηριστικό της έχει την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας και την απευθείας μετατροπή της σε θερμική ενέργεια και άρα μεταφοράς θερμότητας στο χώρο
μέσω τερματικών μονάδων, περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όπως:
Ηλεκτρικός λέβητας
Λέβητας ιόντων
Θερμοπομποί
Θερμοσυσσωρευτές
Θέρμανση με υπέρυθρη ακτινοβολία
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Τα κριτήρια επιλογής μίας από τις προαναφερόμενες προτάσεις, δεν αφορούν την θερμική
ικανότητα των μονάδων, αφού η απόδοση παραμένει από 95% έως 99% ίδια για όλες. Δηλαδή για κάθε 1
KW ηλεκτρικής ισχύος που δαπανούμε παίρνουμε σχεδόν 1KW θερμικής (859,85 Kcal/h ).
Αφορούν όμως τα κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την συγκριτικά μεταξύ
τους, ομαλότερη και αποτελεσματικότερη μεταφορά της θερμότητας στο χώρο, καθώς και στις
απαιτούμενες προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θέρμανση με
υπέρυθρη ακτινοβολία, που αυστηρή προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η πολύ καλή μόνωση της
κατασκευής – οικίας. Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται περιγραφή για κάθε μία από τις προτάσεις
και έπονται συγκριτικοί πίνακες παρουσίασης της σχέσης αξίας κτήσης – κόστος χρήσης.
Ηλεκτρικοί λέβητες
Ένας ηλεκτρικός λέβητας αποτελείται από ένα μεταλλικό δοχείο (εναλλάκτη) με νερό στο οποίο
είναι εμβαπτισμένη μία αντίσταση (ανοξείδωτη). Το δοχείο μπορεί να είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο. Για την εξασφάλιση συνεχούς ροής νερού στον εναλλάκτη
χρησιμοποιείται ένας κυκλοφορητής, ενώ για την ασφαλή λειτουργία του περιέχει και ένα δοχείο διαστολής.
Επιπλέον ασφαλιστικές διατάξεις όπως η βαλβίδα ασφαλείας, αισθητήρες θέρμανσης αλλά και πίεσης,
διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον για την λειτουργία του.
Δεν απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για την εγκατάστασή του – λεβητοστάσιο – ούτε δεξαμενές για την
αποθήκευση καυσίμων. Υπάρχει σημαντική πιθανότητα να χρειαστεί αλλαγή τιμολογίου της ΔΕΗ λόγω μη
επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος της υπάρχουσας εγκατάστασης. Απαιτείται λοιπόν υπεύθυνη ενημέρωση από
τον υποψήφιο προμηθευτή και αντίστοιχη ενημέρωση από την ΔΕΗ για το σχετικό κόστος.
Όπως και όλες οι εφαρμογές στην ηλεκτρική θέρμανση θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο
κόστος λειτουργίας διότι είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, με εξαίρεση την
χρήση πετρελαίου – συνάρτηση πάντα των εκάστοτε πολιτικών τιμολόγησης που ακολουθούνται
γενικότερα.
Λέβητας ιόντων
Για τον λέβητα ιόντων ισχύουν ό,τι και για τον ηλεκτρισμό, η διαφορά εντοπίζεται μόνο στον τρόπο
λειτουργίας του. Συγκεκριμένα η θερμική ενέργεια παράγεται άμεσα με την εξαναγκασμένη κίνηση των
μορίων του νερού και όχι επαγωγικά μέσω της επαφής του νερού χαμηλής θερμοκρασίας με την αντίσταση
– αγωγό θερμότητας – υψηλής θερμοκρασίας. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση
εντός του θαλάμου του λέβητα ηλεκτροδίων αντί των αντιστάσεων. Η συνεχής αλλαγή της πολικότητας (+/) που φθάνει και τις πενήντα (50) φορές το δευτερόλεπτο αναγκάζει τα ιόντα να ταλαντεύονται παράγοντας
θέρμανση. Παραμένει το υψηλό κόστος λειτουργίας όπως και στην περίπτωση του ηλεκτρικού λέβητα.
Θερμοσυσσωρευτές
Οι θερμοσυσσωρευτές είναι συσκευές κατασκευασμένες να λειτουργούν τις χρονικές περιόδους
μειωμένου τιμολογίου από την ΔΕΗ, αποθηκεύοντας τη θερμότητα σε υλικά μεγάλης θερμικής μάζας
(πυρότουβλα ). Αποδίδουν τη σωρευμένη θερμότητα στο χώρο όταν απαιτείται από τον χρήστη, με
σταδιακή αποβολή της, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό ηπιότερα τη θερμική άνεση. Κατασκευαστικά
είναι ογκώδης με όχι ιδιαίτερη αισθητική. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι είναι μία ποιοτική μορφή
θέρμανσης, άμεσα όμως εξαρτημένης από την πολιτική των μειωμένων τιμολογίων (νυχτερινό).
Θερμοπομποί
Οι θερμοπομποί είναι ηλεκτρικά σώματα που μεταφέρουν τη θερμότητα στο χώρο με ακτινοβολία
και μεταφορά. Περιλαμβάνουν στον εξοπλισμό τους ισχυρές αντιστάσεις και μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες
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για την αποτελεσματική συναλλαγή της θερμότητας με τον εσωτερικό αέρα. Προϋπόθεση για την
τοποθέτησή τους είναι η ισχυρή ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ικανή να εξυπηρετήσει τα υψηλά ηλεκτρικά
φορτία των αντιστάσεων. Θα τονίσουμε το υψηλό κόστος λειτουργίας, χαρακτηριστικό όλων των μορφών
ηλεκτρικής θέρμανσης.
Θερμαντικά σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας
Τα συγκεκριμένα θερμαντικά σώματα αποτελούνται από ισχυρές αντιστάσεις και επιφάνειες ειδικά
επεξεργασμένες ώστε να ακτινοβολούν την αποροφούμενη θερμότητα. Οι επιφάνειες αυτές συνήθως
φέρουν στο τελείωμά τους ειδικές στρώσεις από κρυστάλλους χαλαζία ή επισμάλτωσης. Οι εσωτερικές
επιφάνειες του σώματος είναι επεξεργασμένες με διαφόρους τύπους θερμοκρυστάλλων για τη μεγαλύτερη
δυνατή απορρόφηση της θερμότητας (βερμικουλίτης). Η υπέρυθρη ακτινοβολία διαπερνά τον αέρα χωρίς να
τον θερμαίνει. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην θέρμανση των δομικών στοιχείων του χώρου αλλά
και των αντικειμένων που περιλαμβάνει, οπότε και εμμέσως θερμαίνεται ο αέρας του χώρου.
Η απόδοση των σωμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι άμεσα εξαρτώμενη από τη μόνωση του
χώρου και τα ποσοστά υγρασίας στα διάφορα δομικά στοιχεία του (τοίχους, οροφές, πατώματα). Μεγάλη
προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανωτέρω παράγραφο διότι, καθόλου μόνωση ή ανεπαρκής, μεγάλα ποσοστά
υγρασίας (υπόγειο ή επαφή με τη γη) μπορούν να τα καταστήσουν αναποτελεσματικά. Το υψηλό κόστος
λειτουργίας παραμένει και στον συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρικής θέρμανσης το βασικό μειονέκτημα.
Οι συγκρίσεις μας για το παράδειγμά μας
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα ανωτέρω συστήματα θέρμανσης με αναφορές στην
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, στον συντελεστή απόδοσης του συστήματος και στο κόστος αγοράς
και χρήσης, σε σχέση με την κεντρική θέρμανση πετρελαίου.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στον συντελεστή απόδοσης των συστημάτων, καθώς είναι
εκείνος που διαμορφώνει το κόστος χρήσης. Επίσης το κόστος συντήρησης είναι εξίσου σημαντικό διότι
αποτελεί πάγιο κόστος λειτουργίας του συστήματος, αναγκαίο για την ασφάλεια του και την επιμήκυνση
του χρόνου ζωής του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το κόστος συντήρησης εξαρτάται από τον τύπο και
την κατασκευή του λέβητα.
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Συγκριτικός πίνακας

Κατάταξη των διαφορετικών λύσεων θέρμανσης ανάλογα με το κόστος χρήσης τους (€ ανά ώρα) και
τον συντελεστή απόδοσης (COP). Οι ισοδύναμες λύσεις, ως προς το κόστος χρήσης και το συντελεστή
απόδοσης, αναφέρονται με αλφαβητική κατάταξη.
Είναι προφανές ότι η πιο συμφέρουσα λύση είναι οι αντλίες θερμότητας (κεντρική εγκατάσταση ή
split), ακολουθούμενη από τους λέβητες φυσικού αερίου και τους λέβητες πέλλετ. Ωστόσο και οι αντλίες
θερμότητας και οι λέβητες φυσικού αερίου ή πέλλετ, έχουν υψηλό κόστος απόκτησης και εγκατάστασης. Οι
λύσεις που βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν χαμηλό κόστος απόκτησης και εγκατάστασης, αλλά
σχετικά υψηλό κόστος χρήσης, Η παραδοσιακή κεντρική θέρμανση με λέβητα πετρελαίου, έχει υψηλό
κόστος απόκτησης και εγκατάστασης, και το υψηλότερο κόστος χρήσης από όλες τις εναλλακτικές λύσεις
θέρμανσης.
Συμπεράσματα
Ένα αφιέρωμα στην θέρμανση όσο και αν το προσπαθήσει κάποιος, ποτέ δεν μπορεί να αποδώσει με
πληρότητα το σύνολο των διαθέσιμων λύσεων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων τους. Ο συγκεκριμένος οδηγός
θέρμανσης δημιουργήθηκε εν μέσω της σοβαρότερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε ποτέ η χώρα μας και
με τους ενεργειακούς πόρους στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Ο στόχος μας είναι ο καταναλωτής να
αποκτήσει αίσθηση των κριτηρίων εκείνων που αντικειμενικά συγκρίνουν τα διάφορα συστήματα
θέρμανσης, πέρα από εμπορικές λογικές και στρατηγικές μάρκετινγκ – διαφήμισης. Και είναι λογικές και
πρακτικές που κάποιες φορές καταρρίπτουν αξιώματα της επιστήμης και συμπεράσματα της κοινής
λογικής.
Χαμηλό κόστος λειτουργίας
Καύσιμο άμεσα διαθέσιμο, καθαρό σε συνεχή σύνδεση με την εγκατάσταση μας
Χαμηλό και ελεγχόμενο κόστος συντήρησης
Αποτελεσματική λειτουργία σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Κόστος αγοράς και εγκατάστασης ικανό να αποσβεστεί σε χρονικό διάστημα τριών έως τεσσάρων
ετών, παρέχοντας μας στην συνέχεια οικονομική λειτουργία χωρίς άλλες επιβαρύνσεις. Η απόσβεση να
έρθει ως αποτέλεσμα της κατάλληλης χρήσης καυσίμου συναρτήσει διατιθέμενης τεχνολογίας,
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πιστοποιημένης ως προς τα αποτελέσματα της, δοκιμασμένη, αξιόπιστης και ασφαλείς ως προς την
λειτουργία της.
Συνήθως δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την πλήρωση με καύσιμο ανά τακτά χρονικά
διαστήματα της εγκατάστασης.
Απαιτούμε άμεσα αποτελέσματα.
Θέλουμε το κόστος χρήσης απόλυτα ελεγχόμενο και όχι υπό συνεχής αναπροσαρμογές τιμολογίων,
εναρμονιζόμενων με κανόνες της ελεύθερης αγοράς.
Έχουμε περιορισμένο προϋπολογισμό για την αγορά του συστήματος θέρμανσης, αλλά ακόμη πιο
περιορισμένο προϋπολογισμό για τις ανάγκες της καθημερινότητας μας.
Η ασφάλεια και η υγεία μας δεν διαπραγματεύονται.
Το σύστημα που προτείνουμε είναι εκείνο της αντλίας θερμότητας. Εκπληρώνει όλες τις ανωτέρω
προϋποθέσεις. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης σίγουρα αντισταθμίζεται από το ιδιαίτερα χαμηλό
κόστος λειτουργίας και μάλιστα γίνεται απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

6. Ηλιοπροστασία-Σκιασμός (Συστήματα σκίασης)

Εξωτερικά σταθερά οριζόντια σκίαστρα
Τα ηλιακά κέρδη που προκύπτουν από τα παράθυρα ενός κτηρίου, κατά το πέρασμα της θερμογόνου
ηλιακής ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα μεγάλα και χρειάζονται απαραιτήτως ηλιοπροστασία. Η μελέτη της
ηλιοπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνει την επαρκή σκίαση των ανοιγμάτων κατά το θέρος, αλλά να μην
περιορίζει το ηλιακό θερμικό κέρδος κατά το χειμώνα και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε φυσικό
φωτισμό.

Η σκίαση είναι περισσότερη αποδοτική όταν είναι εξωτερική, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η
ηλιακή ακτινοβολία εμποδίζεται να εισέλθει και να εγκλωβιστεί μέσω των υαλοπινάκων στους χώρους και
μπορεί να μειώσει κατά 80-90% τα ηλιακά κέρδη. Παράλληλα, η χρήση κινητών σκιάστρων παρέχει τη
δυνατότητα να επιτυγχάνεται σκίαση των ανοιγμάτων όταν είναι αυτό απαραίτητο, ανεξάρτητα από την
εποχή του έτους. Συνεπώς, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος σκιασμού, είναι η χρήση εξωτερικών σκιάστρων
166

με κινητές περσίδες, που όμως είναι ιδιαίτερα ακριβά. Για το λόγο αυτό προτιμάται σταθερή εξωτερική
σκίαση που συνδυάζεται με εσωτερικά στόρια που λειτουργούν συμπληρωματικά, επειδή τα συμβατικά
κρύσταλλα έχουν πολύ μικρή αντίσταση. Από τους πιο απλούς τρόπους σκιασμού είναι η τοποθέτηση
φυλλοβόλων δέντρων ή βλάστησης που διακόπτουν τον άμεσο ηλιασμό, αλλά παράλληλα, λόγω της σκιάς
τους μειώνουν τις θερμοκρασίες κοντά στο έδαφος. Σε σχέση με τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων έχει
προκύψει ότι:
• Τα νότια ανοίγματα λαμβάνουν πιο λίγη ακτινοβολία κατά την καλοκαιρινή περίοδο και είναι
εύκολο να προστατευτούν.
• Τα δυτικά και ανατολικά παράθυρα, ωστόσο, θέτουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι η θέση του
ήλιου είναι χαμηλά στον ουρανό όταν βρίσκεται στην ανατολή ή στην δύση. Για το λόγο αυτό, μια
βιοκλιματική λύση είναι η μελέτη μείωσης κατά το δυνατόν της επιφάνειας των ανατολικών και δυτικών
υαλοστασίων.
Προσανατολισμός:
Προτεινόμενος τύπος Σκίασης
Νότιος: Σταθερά ή ρυθμιζόμενα σκίαστρα τοποθετημένα οριζόντια πάνω από το παράθυρο
Ανατολικός & Δυτικός: Ρυθμιζόμενα κατακόρυφα πετάσματα εξωτερικά των παραθύρων
Νοτιοανατολικός & Νοτιοδυτικός: Ρυθμιζόμενη Σκίαση
Βορειοανατολικός & Βορειοδυτικός: Φύτευση Βλάστησης

Σταθερά σκίαστρα
Αποτελούν σταθερό μέρος του κτηρίου και ο σχεδιασμός τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον
προσανατολισμό και το σχήμα του ανοίγματος που χρειάζεται να προστατευτεί σε συσχέτιση με τη θέση
του ήλιου στις διάφορες χρονικές περιόδους της ημέρας και του έτους.
Χρησιμοποιούνται στην εξωτερική όψη του κτηρίου και εμποδίζουν την άμεση ακτινοβολία να
φτάσει στα ανοίγματα, με αποτέλεσμα να απορροφούν και να διαχέουν τη θερμότητα στον εξωτερικό αέρα.
Υλικό κατασκευής τους είναι το σκυρόδεμα, το αλουμίνιο και το πλαστικό. Διακρίνονται σε:
• Οριζόντια εξωτερικά σταθερά σκίαστρα, Που συνιστώνται για νότιο προσανατολισμό. Μπορεί να
έχουν τη μορφή προβόλου ή ανακλαστικών ραφιών ή περσίδων. Για γεωγραφικό πλάτος 400 οι αναλογίες
τους πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να σχηματίζεται ανάμεσα στο εξωτερικό σκίαστρο και στο κατώφλι του
ανοίγματος γωνία ύψους 550, ενώ για γεωγραφικό πλάτος 360 συνίσταται γωνία 600. Για την Αθήνα,
οπότε, καλές αναλογίες προβόλου είναι αυτές για τις οποίες η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της
εξωτερικής πλευράς του σκιάστρου και του κατωφλιού του ανοίγματος είναι 55-60°.
• Κατακόρυφα εξωτερικά σκίαστρα, κατάλληλα για ανατολικά και δυτικό προσανατολισμό.
Μπορεί να είναι είτε κάθετα, ή κεκλιμένα ως προς το επίπεδο της κάτοψης του ανοίγματος. Για τη χώρα
μας, το μήκος προεξοχής καθορίζεται από τη γωνία των 350.
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Οριζόντια εξωτερικά σταθερά σκίαστρα, κατάλληλα για νότιο προσανατολισμό.

Οριζόντιες εξωτερικές περσίδες, κατάλληλες για νότιο προσανατολισμό. Λειτουργούν αποδοτικά,
εκτός από τις γωνίες.

Διάταξη από κάθετες, σταθερές, εξωτερικές περσίδες, κατάλληλες για ανατολικό και
δυτικό προσανατολισμό
Κινητά Σκίαστρα
Επειδή οι κλιματικές εποχές δε συμφωνούν με τις ηλιακές εποχές, στις περιοχές με μεγάλο διάστημα
λειτουργίας της θέρμανσης είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται κινητή προστασία η οποία μπορεί να
ρυθμιστεί εύκολα. Σκίαστρα, στόρια, ενετικά στόρια, τέντες και κουρτίνες, αποτελούν ρυθμιζόμενους
μηχανισμούς σκίασης. Διακρίνονται σε:
• Εξωτερικά κινητά σκίαστρα, που είναι εν γένει μεταλλικές περσίδες, οριζόντιες για νότιο
προσανατολισμό και κατακόρυφες για δυτικό/ ανατολικό. Στην κατηγορία αυτή είναι και οι κοινές
τέντες.
• Εσωτερικά κινητά σκίαστρα, συνιστώνται για νότιους, ανατολικούς και δυτικούς
προσανατολισμούς. Προτεινόμενα είναι τα ενετικά στόρια, κατά προτίμηση κινούμενα πάνω σε οδηγούς,
για εξασφάλιση καλής λειτουργίας και μεγαλύτερου χρόνου ζωής.
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Εξωτερικά κατακόρυφα σκίαστρα, κατάλληλα για δυτικό/ανατολικό προσανατολισμό

Τέντες για εξωτερική σκάση

Εσωτερικά ενετικά στόρια
Τα κινητά σκίαστρα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και το χειμώνα αυξάνοντας τη
θερμομόνωση. Ο έλεγχος τους μπορεί να είναι χειροκίνητος ή μηχανοκίνητος. Οι τέντες μπορούν να
περιορίσουν το θερμικό κέρδος μέχρι 65%, στις νότιες όψεις, ενώ για ανατολικούς και δυτικούς
προσανατολισμούς το ποσοστό αγγίζει το 80%. Η αποδοτικότητα τους εξαρτάται από τα υλικά, την
ηλικία και τη φθορά από τις καιρικές συνθήκες. Τα ενετικά στορ επιτυγχάνουν ταυτόχρονα αερισμό και
σκίαση και είναι πιο αποτελεσματικά όταν είναι τοποθετημένα εξωτερικά. Η αποτελεσματικότητα της
σκίασης που εξασφαλίζουν εκφράζεται με ένα συντελεστή σκίασης που είναι ο λόγος της ηλιακής
ενέργειας που διέρχεται από το προστατευτικό άνοιγμα σε σχέση με την ενέργεια που θα περνούσε αν το
άνοιγμα δεν ήταν προστατευόμενο.
Ένας άλλος τρόπος σκίασης είναι με ειδικά διάτρητα ρολά. Πρόκειται για διάτρητα
ηλιοπροστατευτικά ρολά, τα οποία τοποθετούνται εσωτερικά ή εξωτερικά, κατάλληλα για όλους τους
προσανατολισμούς, που μπορούν να μειώσουν την εισερχόμενη ακτινοβολία έως και 70-80%. Το ύφασμα
τους αποτελείται από ίνες γυαλιού, πλαστικού ή αλουμινίου, σε αραιή λεπτή ύφανση. Συμβάλλουν επίσης
στη μείωση της θάμβωσης, ενώ επιτρέπουν μερική θέα προς το εξωτερικό περιβάλλον.
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ
Εκτιμώμενο αναμενόμενο όφελος: ως και 30 % εξοικονόμηση ενέργειας
Προσανατολισμός:
Προτεινόμενος τύπος Σκίασης
Νότιος: Σταθερά ή ρυθμιζόμενα σκίαστρα τοποθετημένα οριζόντια πάνω από το παράθυρο

Νότιος προσανατολισμός σχολείου
Ανατολικός & Δυτικός: Ρυθμιζόμενα κατακόρυφα πετάσματα εξωτερικά των παραθύρων
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Ανατολικός προσανατολισμός σχολείου

Δυτικός προσανατολισμός σχολείου
· Κάθε κατασκευή σκιάστρου θα πρέπει πριν πραγματοποιηθεί να έχει περάσει στατικό έλεγχο από
πολιτικό μηχανικό ο οποίος θα υπολογίσει τις απαραίτητες διατομές αλουμινίου για αποφυγή ατυχήματος
σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.
· Υπάρχουν αρκετές τυπολογίες κατασκευών που μπορούν,υπο προυποθέσεις,να εφαρμοστούν στις
διαστάσεις που μας παραθέσατε και γι’αυτόν τον λόγο θέτω στην διάθεση σας τα παρακάτω δεδομένα:
1. Μια κατασκευή σταθερού σκιάστρου θα κόστιζε ενδεικτικά 180€-220€/m² ανάλογα με το
χρώμα,την κλίση και τις απαιτούμενες στηρίξεις
2. Μια κατασκευή κινητού σκιάστρου θα κόστιζε ενδεικτικά 220€-260€/m² ανάλογα με το χρώμα,
τον μηχανισμό κίνησης και τις απαιτούμενες στηρίξεις
3. Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί και σταθερό σκίαστρο 45⁰ με κόστος 65€-90€/m² ανάλογα με το
χρώμα,με περισσότερες όμως στηρίξεις λόγο μικρής αντοχής του προφίλ αλουμινίου στην ανεμοπίεση.
· Όσων αφορά το κόστος τοποθέτησης αυτό είναι συνάρτηση του τι μηχανήματα θα χρειαστούν
(γερανός, σκαλοσιά, αυτοκίνητο μεταφοράς) πόσο χρόνο θα διαρκέσει η τοποθέτηση και πόσοι άνθρωποι
θα λάβουν μέρος στις εργασίες. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την εργασία σας υπολογίστε περίπου
40€-60€ ανά κατασκευή που είναι ένα μέσο κόστος.
Νότιος προσανατολισμός
Α)
Αριθμός παραθύρων: 2

Διαστάσεις παραθύρου: 3,10 Χ 1,90 m

Εμβαδόν συστήματος σκίασης:3,20 Χ 1,00=3,20 m²
Κόστος συστήματος σκίασης (σταθερό σκίαστρο): 200 ευρώ/ m²
Συνολικό κόστος: 640 ευρώ για ένα παράθυρο -1280 ευρώ και για τα 2 παράθυρα
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Β)
Αριθμός παραθύρων: 6

Διαστάσεις παραθύρου: 0,70 Χ 1,80 m

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 0,80 Χ 0,90=0,72 m²
Κόστος συστήματος σκίασης (σταθερό σκίαστρο): 200 ευρώ/ m²
Συνολικό κόστος: 144 ευρώ για ένα παράθυρο -864 ευρώ και για τα 6 παράθυρα
Γ)
Αριθμός παραθύρων: 2

Διαστάσεις παραθύρου: 1,10 Χ 1,10 m

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 1,20Χ 0,60=0,72 m²
Κόστος συστήματος σκίασης (σταθερό σκίαστρο): 200 ευρώ/ m²
Συνολικό κόστος: 144 ευρώ για ένα παράθυρο -288 ευρώ και για τα 2 παράθυρα
Δ)
Αριθμός παραθύρων: 4

Διαστάσεις παραθύρου: 1,20 Χ 1,20 m

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 1,30Χ 0,60=0,78 m²
Κόστος συστήματος σκίασης (σταθερό σκίαστρο): 200 ευρώ/ m²
Συνολικό κόστος: 156 ευρώ για ένα παράθυρο -624 ευρώ και για τα 4 παράθυρα
Ε)
Αριθμός παραθύρων: 1
Ύψος παραθύρου: 0,9 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,60 μέτρα

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 1,00 Χ 6,70 = 6,70 m²
Κόστος συστήματος σκίασης: 220 ευρώ / m²
Συνολικό κόστος συστήματος ανά παράθυρο(κινητό σκίαστρο): 220 Χ 6,70 = 1474 ευρώ

Συνολικό κόστος για τον νότιο προσανατολισμό: 4530 ευρώ για σταθερά σκίαστρα
Ανατολικός προσανατολισμός
Αριθμός παραθύρων: 10

Διαστάσεις παραθύρου: 3,10 Χ 1,90 m

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 3,20 X 2,00 = 6,40 m²
Κόστος συστήματος σκίασης: 220 ευρώ / m²
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Συνολικό κόστος συστήματος ανά παράθυρο: 220 Χ 6,40 = 1408 ευρώ
Συνολικό κόστος για τα 10 παράθυρα: 1408 Χ 10 = 14080 ευρώ

Β)
Αριθμός παραθύρων: 1
Ύψος παραθύρου: 0,9 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,60 μέτρα

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 1,00 Χ 6,70 = 6,70 m²
Κόστος συστήματος σκίασης: 220 ευρώ / m²
Συνολικό κόστος συστήματος ανά παράθυρο: 220 Χ 6,70 = 1474 ευρώ
Συνολικό κόστος συστήματος για τα παράθυρα ανατολικού προσανατολισμού: 1474+14080 =
15554 ευρώ

Δυτικός προσανατολισμός

Αριθμός παραθύρων: 10

Διαστάσεις παραθύρου: 3,10 Χ 1,90 m

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 3,20 X 2,00 = 6,40 m²
Κόστος συστήματος σκίασης: 220 ευρώ / m²
Συνολικό κόστος συστήματος ανά παράθυρο: 220Χ 6,40 = 1408 ευρώ
Συνολικό κόστος για τα 10 παράθυρα: 1408 Χ 10 = 14080 ευρώ

Β)
Αριθμός παραθύρων: 1
Ύψος παραθύρου: 0,9 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,60 μέτρα

Εμβαδόν συστήματος σκίασης: 1,00 Χ 6,70 = 6,70 m²
Κόστος συστήματος σκίασης: 220 ευρώ / m²
Συνολικό κόστος συστήματος ανά παράθυρο: 220 Χ 6,70 = 1474 ευρώ
Συνολικό κόστος συστήματος για τα παράθυρα δυτικού προσανατολισμού: 14080+1474 =
15554 ευρώ
Αν και η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης στον δυτικό προσανατολισμό δεν είναι
υποχρεωτική λόγω της μη λειτουργίας του σχολείου απογευματινές ώρες είναι όμως σημαντική για τη
διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους όλη τη διάρκεια της ημέρας
αλλά και από αισθητικής άποψης.
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Συνολικό κόστος σκίαστρων : 35638 ευρώ

7. Βλάστηση - Σκίαση από δέντρα
Σκίαση από δέντρα

Κυρίως για τον ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό. Τα φυλλοβόλα δέντρα, το χειμώνα, όταν τα
κλαδιά είναι γυμνά, επιτρέπουν την ακτινοβολία του ήλιου να διέλθει από τα υαλοστάσια, ενώ το καλοκαίρι
την εμποδίζουν, όπως είναι επιθυμητό. Είναι καλό να επιλέγονται δέντρα με πυκνό φύλλωμα και λίγα
κλαδιά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σκίαση το καλοκαίρι και η ελάχιστη το χειμώνα.
Αειθαλή δέντρα συνιστώνται για αρκετά υγρά και ορισμένες φορές για ζεστά κλίματα. Αξιοσημείωτο είναι
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ότι ένα γυμνό δέντρο παρεμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου περίπου κατά 20-40%. Σε θερμές περιοχές, ένα
σπίτι που η σκεπή του σκιάζεται μπορεί να είναι κατά 6-12 o C πιο δροσερό από ένα ασκίαστο. Αρκετά
καλαίσθητη είναι επίσης η λύση της πέργκολας, προσκείμενης σε μια πλευρά του κτηρίου. Αποτελέσματα
από έρευνες στις ΗΠΑ δεικνύουν ότι με την φύτευση ενός δέντρου ανά σπίτι, η εξοικονόμηση ενέργειας για
ψύξη κυμάινεται μεταξύ του 12%- 24%. Επιπροσθέτως, η τοποθέτηση τριών δέντρων σε κάθε σπίτι μπορεί
να μειώσει το ψυκτικό φορτίο από 17% έως 57%. Ο σκιασμός από δέντρα μόνο, συμβάλλει κατά 10-35%
στην εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη.
Βλάστηση
Σε κάθε τοποθεσία, ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει προκειμένου να τροποποιήσει το περιβάλλον
γύρω από τα κτήρια, δημιουργώντας συνθήκες που συνιστούν το μικροκλίμα, όπως ονομάζεται το κλίμα,
μια μικρής σχετικά επιφάνειας. Ο ρόλος της βλάστησης σε ένα δομημένο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα
σημαντικός. Τα φυτά σκιάζουν το κτήριο και έτσι παρέχουν πολύτιμη ηλιοπροστασία κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, μειώνοντας τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα. Επίσης, μέσω των βασικών
λειτουργιών των φυτών για φωτοσύνθεση, διαπνοή και εξάτμιση, παρέχεται σημαντικός δροσισμός. Η
αποβολή νερού από τα φύλλα με τη μορφή υδρατμών γίνεται με τη βοήθεια θερμότητας που αντλείται από
τον αέρα περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την τοπική μείωση της θερμοκρασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι
ένα μεσαίου μεγέθους δέντρο, στη διάρκεια μιας καλοκαιρινής μέρας, εξατμίζει περίπου 1.460 kg νερού και
ο δροσισμός που πετυχαίνεται είναι πολύ σημαντικός. Συνεπώς, ο αέρας κοντά στο έδαφος σε
δεντροφυτεμένες περιοχές είναι πιο δροσερός από άλλες δομημένες περιοχές. Πειραματικές μετρήσεις
έχουν δείξει ότι η διαφορά θερμοκρασίας δεντροφυτεμένων περιοχών και δομημένων αντίστοιχα, μπορεί να
φτάσει μέχρι και 5 oC.
Ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου εμφανίζεται το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, η
βλάστηση είναι αναγκαία. Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό, η θερμοκρασία του αέρα είναι ιδιαίτερα υψηλή
στις πόλεις λόγω του μικροκλίματος που δημιουργείται από το υπερδομημένο περιβάλλον και τις
ανθρώπινες επεμβάσεις. Οι αστικές περιοχές με χαμηλή ποιότητα κλίματος, που είναι περιοχές που
χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, μεγάλο πληθυσμό, κυκλοφοριακό πρόβλημα,
αυξημένο δομημένο περιβάλλον και μειωμένους πράσινους χώρους, χρησιμοποιούν περισσότερο ποσό
ενέργειας για κλιματισμό από τις μη αστικές περιοχές. Η πόλη της Αθήνας χαρακτηρίζεται από έντονο
φαινόμενο θερμικής νησίδας, λόγω της αυξημένης βιομηχανικής δραστηριότητας και της αστικοποίησης
των τελευταίων χρόνων. Το φαινόμενο εμφανίζεται τόσο το καλοκαίρι, όσο και το χειμώνα, με μέση
ημερήσια ένταση που κυμαίνεται μεταξύ 6-12 oC για τις κεντρικές ζώνες. Οι φυτεμένες στέγες και η
φύτευση βλάστησης μπορούν να επιδράσουν θετικά στο κλίμα της πόλης και στο εσωτερικό κλίμα των
κτηρίων, προστατεύοντας τα από την ηλιακή ακτινοβολία και μειώνοντας το φαινόμενο της θερμικής
νησίδας.

ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΝΟΤΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Φυλλοβόλα δένδρα για σκίαση το καλοκαίρι
Αειθαλή δένδρα για μείωση του αέρα το χειμώνα
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•Ένα φυλλοβόλο δέντρο θα αρχίσει να σκιάζει τα παράθυρα ενός σπιτιού από τότε που θα
αποκτήσει ύψος 2-2,5 μέτρων και διάμετρο κόμης 2 μέτρα.
•Ανάλογα με το είδος και την κατοικία, θα σκιάσει την οροφή σε 5-10 χρόνια.
•Αν υπάρχει κλιματιστικό μηχάνημα η σκίαση της συσκευής μπορεί να αυξήσει την
αποτελεσματικότητά της κατά 10%.
Τα φυλλοβόλα δέντρα με ψηλή και πλατειά κόμη (φύλλα και κλαδιά) μπορούν να φυτευτούν στα
νότια του σπιτιού για να δώσουν τη μέγιστη σκίαση της οροφής το καλοκαίρι. Τα δέντρα με κόμη που
φτάνει χαμηλά στο έδαφος είναι καλύτερα για την δυτική πλευρά, όπου η σκιά είναι χρήσιμη μέχρι τις
χαμηλές γωνίες πρόσπτωσης το απόγευμα. Τα δέντρα δεν πρέπει να φυτεύονται στις νότιες πλευρές σπιτιών
που έχουν ενεργά ή παθητικά συστήματα θέρμανσης από τον ήλιο και βρίσκονται σε ψυχρά κλίματα, επειδή
έτσι θα μπλοκάρεται ο χειμερινός ήλιος.
Είδη δέντρων




1.
Δενδροστοιχίες από Sophora japonica (Σοφορα) μειώνουν:
τη θερμοκρασία του αέρα κατά 8,6%,
το δείκτη δυσφορίας κατά 2,9%

2. Δενδροστοιχίες από Robinia pseudoacacia (Ακακία η κοινή) προκαλούν μείωση:
 της θερμοκρασίας του αέρα κάτω από τα δένδρα κατά μέσο όρο κατά 9%,
 του δείκτης δυσφορίας κατά 3,6%
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3. Δενδροστοιχία φτελιάς (Ulmus americana) μειώνουν:
 τη θερμοκρασία του αέρα κατά 7,5%
 το δείκτη δυσφορίας κατά 3,5%

4.Δενδροστοιχία αποτελούμενη από την αριστερή πλευρά του δρόμου από Koerleteeria paniculata
(Κερλρτέρια) Η Koerleteeria paniculata προκαλεί μείωση:
 της θερμοκρασίας του αέρα κατά 5,7%
 του δείκτη δυσφορίας κατά 1,9%, ενώ το
Το Acer negudo μειώνει:



τη θερμοκρασία του αέρα κατά 5,9%
το δείκτη δυσφορίας κατά 1,9%,

5. Δενδροστοιχία από Aesculus hippocastanum (Υποκαστανιά) προσφέρει μείωση:
 της θερμοκρασίας του αέρα κατά 15,4%
 του δείκτη δυσφορίας κατά 8,9%
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6. Το πλατάνι (Platanus orientalis) προκαλεί μείωση:
 της θερμοκρασίας του αέρα κατά μέσο όρο 11%
 του δείκτη δυσφορίας κατά 5,1%

7. Η παραλία της Θεσσαλονίκης αποτελείται κυρίως από Populus alba (Λευκη η λευκή) η οποία
προκαλεί μείωση:
 της θερμοκρασίας του αέρα κατά 4,8%
 του δείκτη δυσφορίας κατά 1,9% και
Παρόλα αυτά τα Populus spp. Παρουσιάζουν πολλά προβλήματα όπως αλλεργίες, ενώ σπάζουν
εύκολα ή ανατρέπονται ολόκληρα, όταν φυσά δυνατός άνεμος, προκαλούν ακόμα και δυστυχήματα εκτός
των υλικών ζημιών
Το πράσινο:
 Παρέχει κάλυψη εξοικονόμησης ενέργειας
 Αυξάνει την αξία της γης 15 ή 20%(οικονομική αξία)
 Μετριάζει την απορροή των ομβρίων υδάτων
 Φιλτράρει την ατμοσφαιρική ρύπανση

8. Αντικατάσταση κουφωμάτων – υαλοπινάκων
α. Αντικατάσταση κουφωμάτων

Τα οφέλη από την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση των κουφωμάτων τόσο σε ατομικό επίπεδο
όσο και σε κοινωνικό είναι πολλαπλά: οικονομικό όφελος από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τη
θέρμανση ή το δροσισμό και επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στο εσωτερικό
κτιρίων(αποφυγή δημιουργίας ρευμάτων κοντά στα παράθυρα, ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στο
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χώρο, ηχομόνωση, προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, δυνατότητα εκμετάλλευσης ηλιακής
ακτινοβολίας, αποφυγή φαινομένου συμπύκνωσης υδρατμών).

Συχνά η επίτευξη κάποιων επιθυμητών απαιτήσεων από ένα κούφωμα αναιρεί ή επιβαρύνει την
επίτευξη κάποιων άλλων πιθανών απαιτήσεων, καθώς αυτές δεν μπορούν να συνδυαστούν, ή, αν
συνδυαστούν, το κόστος των προϊόντων αυξάνεται σημαντικά. Έτσι, η τελική επιλογή ενός κουφώματος θα
πρέπει να συνδυαστεί με την κατάλληλη τοποθέτηση του με τα σωστά υλικά και τις σωστές τεχνικές.
Κριτήρια επιλογής κουφωμάτων


Θερμομονωτική ικανότητα

Η θερμομονωτική συμπεριφορά ενός κουφώματος καθορίζεται τόσο από την ιδιότητά του να
εμποδίζει την μεταφορά θερμού ή ψυχρού αέρα από τους αρμούς του(αεροστεγανότητα), όσο και από την
ικανότητά του να περιορίζει τις ροές θερμότητας μέσω των υλικών κατασκευής του(είδος διατομής, υλικό,
ύπαρξη θερμοδιακοπής, τύπος υαλοπίνακα). Η θερμομόνωση, που επιτυγχάνεται από τους υαλοπίνακες
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το διάκενο που υπάρχει μεταξύ τους και όχι από το πάχος τους.
Ο προσδιορισμός της επίδοσης της θερμομονωτικής συμπεριφοράς ενός κουφώματος
πραγματοποιείται με το συντελεστή θερμοπερατότητας Uw. Αυτός ο συντελεστής εξαρτάται τόσο από το
είδος, τις διαστάσεις των διατομών του πλαισίου(αντίστοιχος συντελεστής θερμοπερατότητας Uf), όσο και
από την θερμομονωτική ικανότητα, τον τύπο και τις διαστάσεις του υαλοπίνακα(συντελεστής
θερμοπερατότητας Ug).
Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας πραγματοποιείται με αριθμητικές μεθόδους ή με
τη μέθοδο του θερμού κουτιού.
Η κατάταξη των θερμομονωτικών ιδιοτήτων ενός κουφώματος πραγματοποιείται σε πεντε
κατηγορίες(1, 2.1, 2.2, 2.3, και 3, με την κατηγορία 1 να είναι η καλύτερη από άποψης θερμομόνωσης και η
3, η χειρότερη).
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Συντελεστής ηλιακής θερμικής απολαβής

Ο συντελεστής ηλιακής θερμικής απολαβής ορίζεται ως το κλάσμα της ηλιακής θερμικής απολαβής
προς τη συνολική προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια. Όσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής, τόσο λιγότερη
θερμική ενέργεια διαπερνά το στοιχείο. Ο συντελεστής ηλιακής θερμικής απολαβής αναφέρεται σε
διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας και εξαρτάται κυρίως από το είδος του υαλοπίνακα.
Η επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα ανάλογα με το παρεχόμενο συντελεστή ηλιακής θερμικής απολαβής
εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Σε πολύ θερμά κλίματα συνιστάται χαμηλός
συντελεστής ηλιακής θερμικής απολαβής (κάτω από 0,40) ενώ σε πολύ ψυχρά κλίματα συνιστάται
συντελεστής ηλιακής θερμικής απολαβής μεγαλύτερος του 0,55.


Φωτοδιαπερατότητα

Η φωτοδιαπερατότητα ορίζεται ως το κλάσμα του ορατού φωτός σε σχέση με τη συνολική
ακτινοβολία. Μολονότι, οι τιμές κυμαίνονται από 0 έως 1, τα περισσότερα προϊόντα έχουν τιμές από 0,3
έως 0,8. Εξαρτάται από το είδος του υαλοπίνακα.


Αεροδιαπερατότητα

Η αεροδιαπερατότητα ενός κουφώματος έχει επίδραση τόσο στη θερμομονωτική, όσο και στην
ηχομονωτική ικανότητα του κουφώματος. Ως διαπερατότητα στον αέρα ορίζεται η ποσότητα αυτού που
περνά στην μονάδα του χρόνου από την εξωτερική πλευρά του θαλάμου δοκιμών στην εσωτερική δια μέσου
του κουφώματος που ελέγχεται. Τα κουφώματα ως προς την αεροδιαπερατότητα, κατατάσσονται από 0 έως
4. Στην κατηγορία 0 κατατάσσονται όλα τα κουφώματα χωρίς έλεγχο, ενώ στην κατηγορία 4 αντιστοιχούν
τα κουφώματα με την καλύτερη αεροστεγανότητα.
Η επίτευξη της αεροστεγανότητας ενός κουφώματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σωστή
τοποθέτηση και ρύθμιση του κουφώματος αλλά και τη χρήση ενδεικνυόμενων υλικών στους αρμούς. Τα
αρμοκάλυπτρα που καλύπτουν τους αρμούς τοποθετούνται για λόγους αισθητικής βελτίωσης.



Υδατοστεγανότητα

Ως υδατοστεγανότητα ορίζεται η ικανότητα του δοκιμίου να αντιστέκεται στην εισροή ύδατος όταν
υποβάλλεται στις συνθήκες πίεσης. Η κατάταξη των κουφωμάτων ως προς την υδατοστεγανότητα γίνεται
σε 9 κλάσεις. Η ένατη κλάση αντιστοιχεί σε κουφώματα, στα οποία δεν παρατηρείται εισροή ύδατος σε
πίεση 600 Pa, η όγδοη αντέχει σε πίεση 650 Pa...
Η υδατοστεγανότητα επιτυγχάνεται με τη σωστή τοποθέτηση ελαστικών παρεμβυσμάτων, τα οποία
θα πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα ελαστικά παρεμβύσματα
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καθαρίζονται με μαλακό βρεγμένο πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό μία ή δύο φορές το χρόνο, έτσι ώστε
να διατηρήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις αντοχές και τη λειτουργικότητά τους. Θα πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση χλωρίου ή άλλων καυστικών υγρών καθαρισμού. Σε κουφώματα αλουμινίου
προβλέπεται στην περίπτωση εισροής ύδατος ή συμπύκνωσης υδρατμών, το νερό να οδηγείται έξω μέσω
κατάλληλων διαμορφώσεων και οπών, οι οποίες προστατεύονται με πλαστικά καπάκια.



Αντοχή στην ανεμοπίεση
Η κατάταξη γίνεται σε 6 κλάσεις ανάλογα με τη μέγιστη πίεση που αντέχει το κούφωμα(0-5). Στην
κλάση 0 κατατάσσονται όλα τα κουφώματα χωρίς έλεγχο.


Ηχομόνωση
Η μετάδοση του ήχου δια μέσου των κουφωμάτων εξαρτάται από την αεροπερατότητα των
αρμών(καθώς αεροστεγανότητα συνεπάγεται μείωση της ηχομονωτικής ικανότητας κατά 5db).

Μηχανικές αντοχές
Η περισσότερο πιθανή και σοβαρή μηχανική καταπόνηση ενός κουφώματος είναι η κρούση. Μπορεί
να προέλθει από βίαιο χειρισμό, πρόσπτωση ανθρώπου ή αντικειμένου, κακόβουλη ενέργεια ή απρόβλεπτα
γεγονότα και αστάθμητους παράγοντες. Ο βαθμός αντοχής της κατασκευής σε κρούση προσδιορίζει το
βαθμό προστασίας του χώρου από τις ενέργειες που καταπονούν το κούφωμα, αλλά και το κόστος
συντήρησης ή αντικατάστασης του.

Σταθερότητα κατασκευής
Τόσο το φύλλο ή τα φύλλα όσο και το πλαίσιο ενός κουφώματος είναι ανάγκη να χαρακτηρίζονται
από σταθερότητα κατασκευής και συναρμολόγησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ομαλής
λειτουργίας τους σε συνθήκες, για τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. Χαλαρότητα ή μη επάρκεια των μέσων
σύνδεσης, κακή συναρμογή των στοιχείων του συστήματος μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της
λειτουργικότητας του συστήματος αλλά και σε ανεπιθύμητους τριγμούς και θορύβους κατά τη λειτουργία.
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Πυρασφάλεια
Η συμπεριφορά ενός κουφώματος σε φωτιά μπορεί να εκτιμηθεί βάσει δύο παραμέτρων, της
αντοχής του ως κατασκευής και της αντίστασής του στη μετάδοση της φωτιάς από το χώρο που
εκδηλώθηκε στο γειτονικό. Τα υλικά κατασκευής ενός κουφώματος πρέπει να είναι μη εύφλεκτα και να μην
εκλύουν επικίνδυνα τοξικά αέρια τόσο κατά την καύση τους, όσο και με την επίδραση περιβαλλοντικών
παραγόντων.

Καθαρισμός
Ο εύκολος καθαρισμός και η αντοχή σε συχνή τριβή υπό την επίδραση καθαριστικών με χημικά
μέσα αποτελούν πλεονεκτήματα για κουφώματα, ιδιαίτερα για κουφώματα σε εξωτερικές επιφάνειες και
πολυσύχναστους χώρους.

Αντικατάσταση κουφωμάτων Γυμνασίου Λουτρού
Α. Συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου με θερμοδιακοπή
Ανοιγόμενα συστήματα
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Στα ανοιγόμενα συστήματα αλουμινίου τα φύλλα στερεώνονται στις πλαϊνές επιφάνειες της κάσας
του κουφώματος και περιστρέφονται γύρω από σταθερό άξονα, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί και μηχανισμός
ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ανάκλισης(ανοιγο - ανακλινόμενα συστήματα). Τα συστήματα αυτά παρέχουν
εν γένει καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά από τα συρόμενα, καθώς τα επίπεδα υδατοστεγανότητας
και αεροστεγανότητας είναι αρκετά υψηλότερα. Η θερμοδιακοπή θα πρέπει να είναι συνεχής σε όλη την
περίμετρο του κουφώματος, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή του σε ψευτόκασα ή σε μάρμαρο.
Βελτιώνεται επίσης η θερμομονωτική ικανότητα αυτών των κουφωμάτων με την ύπαρξη θαλάμων στη
διατομή, καθώς και με την αύξηση του συνολικού πλάτους του κουφώματος.
Στα σύγχρονα κουφώματα η χρήση ελαστικών παρεμβυσμάτων με κατά το δυνατό μεγαλύτερη
επιφάνεια επαφής αυτών με την επιφάνεια του αλουμινίου βελτιώνει σημαντικά τα χαρακτηριστικά του
συστήματος, όσον αφορά στη στεγανότητα σε νερό και αέρα αλλά και τη θερμομόνωση. Η ύπαρξη οπών
απορροής ύδατος στα ανοιγόμενα φύλλα αλλά και στις κάσες των κουφωμάτων είναι επίσης απαραίτητη για
την υδατοστεγανότητα του συστήματος. Για την αποτροπή της εισόδου του νερού της βροχής από τις οπές
απορροής προβλέπεται η χρήση ειδικά σχεδιασμένων συνθετικών προφίλ που τις προστατεύουν (τάπες).
Τα ανοιγόμενα συστήματα είναι γενικά ακριβότερα από τα συρόμενα, εξασφαλίζουν όμως στους
εσωτερικούς χώρους καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ενώ μακροπρόθεσμα λειτουργούν
ευεργετικά στον προϋπολογισμό της λειτουργίας της κατασκευής λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας από τη
μείωση των θερμικών απωλειών.
Γυμνάσιο Λουτρού

Προσφορά κουφώματος αλουμινίου με θερμοδιακοπή

Δίφυλλο Ανοιγοανακλινόμενο
- 41 κιλά αλουμινίου για τυπικό κούφωμα διαστάσεων 2.70 x 1.90
- 22 χιλιοστά είναι το θερμομονωτικό υλικό πολυαμίδιο
- Περιμετρικός μηχανισμός με 14 κλειδώματα
- Πρεσσαριστή μασίφ γωνία σύνδεσης
- Πιστοποιημένοι μεντεσέδες για 140 κιλά
- Χειρολαβή καστάνιας
- Όλοι οι μηχανισμοί είναι γερμανικοί της G.U.
Χρώμα λευκό.
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, η τοποθέτηση και ο Φ.Π.Α(23%).
Τιμή: 1200 ευρώ

Α)
Αριθμός παραθύρων: 28
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Ύψος παραθύρου: 1,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 2,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή (χωρίς υαλοπίνακα): 1200 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 33600

ευρώ

Παράθυρο διαστάσεων 3,10Χ1,90 μέτρα
Β)
Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Κόστος παραθύρου με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή (χωρίς υαλοπίνακα): 450 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

1800

ευρώ

Το κάτω παράθυρο με διαστάσεις 1,20Χ1,20 μέτρα

Γ)
Αριθμός παραθύρων: 6
Ύψος παραθύρου: 1,60 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,50 μέτρα

Κόστος παραθύρου με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή (χωρίς υαλοπίνακα): 400 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

2400 ευρώ
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Παράθυρο διαστάσεων 0,70Χ1,80 μέτρα

Δ)
Αριθμός παραθύρων: 2
Ύψος παραθύρου: 0,90 μέτρα Πλάτος παραθύρου: 0,90 μέτρα
Κόστος παραθύρου με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή (χωρίς υαλοπίνακα): 450 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 900 ευρώ

Το πάνω παράθυρο με διαστάσεις 1,10Χ1,10 μέτρα
Ε)
Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 0,70 μέτρα Πλάτος παραθύρου: 6,40 μέτρα
Κόστος παραθύρου με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή (χωρίς υαλοπίνακα): 1300
Συνολικό κόστος παραθύρων: 5200 ευρώ

ευρώ

Παράθυρο διαστάσεων 0,90Χ6,60 μέτρα
Συνολικό κόστος αντικατάστασης με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή: 43900 ευρώ
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Β. Συνθετικά κουφώματα

Τα συνθετικά κουφώματα κατασκευάζονται από πολυθαλαμικές διατομές PVC, οι οποίες
ενισχύονται με οπλισμό, μεταλλικές διατομές από γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο, ενσωματωμένες στον
κεντρικό θάλαμο. Ο οπλισμός είναι απαραίτητος για την ασφάλεια του κουφώματος και τη στερέωσή του
στα δομικά στοιχεία του ανοίγματος. Η στεγανότητα των συνδέσεων των διατομών μεταξύ τους
επιτυγχάνεται με την αυτογενή θερμική κόλλησή τους. Τα θερμοκρασιακά όρια αξιοπιστίας των διατομών
PVC κυμαίνονται μεταξύ -40ºC και +80ºC περίπου. Τα συνθετικά κουφώματα παρουσιάζουν ικανοποιητική
θερμομονωτική και ηχομονωτική συμπεριφορά, δεν επηρεάζονται από την υγρασία ή την ατμοσφαιρική
ρύπανση και δεν απαιτούν συντήρηση.
Οι βασικές διατομές κατασκευής κουφωμάτων με κυρίαρχες μορφές Γ, Τ, Ζ και επίπεδη, συμπαγείς,
μονοθαλαμικές ή πολυθαλαμικές, ανάλογα με τη θέση τους στο κούφωμα, παρουσιάζουν σταθερότητα
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διαστάσεων, ικανοποιητικά μικρό συντελεστή θερμοπερατότητας, ηχοαπορρόφηση, ανεκτή δυσκαμψία στα
μήκη των πλευρών των συνήθων κουφωμάτων και αντοχή σε τριβή και κρούση. Το πάχος των τοιχωμάτων
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 και 4 χιλιοστά. Ο σχεδιασμός των πολυθαλαμικών διατομών αποσκοπεί στη
βελτίωση της θερμομονωτικής και ηχομονωτικής συμπεριφοράς του κουφώματος, καθώς και στην
εξασφάλιση της δυνατότητας ενίσχυσης της δυσκαμψίας της ράβδου με ενσωμάτωση μεταλλικής ράβδου.
Οι κατάλληλες εγκοπές και αυλακώσεις χρησιμεύουν για την υποδοχή των τζαμιών, των εξαρτημάτων
ανάρτησης, την απομάκρυνση των νερών της βροχής, καθώς και τη συναρμογή των διατομών μεταξύ τους.
Για τον χρωματισμό των συνθετικών διατομών προστίθενται στο μείγμα του PVC χρωστικές ουσίες
με τη μορφή αιωρημάτων. Κυρίως με τη χρήση διοξειδίου του τιτανίου επιτυγχάνεται το χαρακτηριστικό
λευκό χρώμα. Διατίθενται κυρίως ως ανοιγόμενα συστήματα και σε μικρότερη έκταση ως συρόμενα.
Γυμνάσιο Λουτρού

Προσφορά συνθετικού κουφώματος PVC
Κουφώματα αλουμινίου - Παράθυρα αλουμινίου
Τιμή: 1000 (με ΦΠΑ 23 %)
2,90x1,70
Χρώμα λευκό.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.
Δίφυλλο Ανοιγοανακλινόμενο
- Κλασσικό design με ελαφρά στρογγυλεμένες γραμμές και γκρι λάστιχα στεγάνωσης
- Λείες επιφάνειες χωρίς πόρους για εύκολη περιποίηση
- Υψηλοί συντελεστές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες για διαχρονική αντοχή και λειτουργικότητα και δυνατότητα
τοποθέτησης αντιδιαρρηκτικών μηχανισμών
- Ειδικά σχεδιασμένες σίδηρες ενισχύσεις που εξασφαλίζουν μεγάλη ακαμψία
- Πολύ μεγάλη χρωματική ποικιλία
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ
- Πενταθαλαμικά προφίλ με πάχος 70 mm
- Πάχος εξωτερικών τοιχωμάτων 3 mm κατά ral
- Επιφάνειες κάσας και φύλλου σε διαφορετικά επίπεδα ή σε μορφή ημισκοτίας
- Συνολικό φάρδος κάσας και φύλλου στην όψη από 118 έως 131 mm
ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- Κανονικά παράθυρα, μπαλκονόπορτες, κουζινόπορτες, καθώς και κουφώματα με ειδικές
προδιαγραφές μονώσεων
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
-

Από γερμανικό ινστιτούτο τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων ral

Α)
Αριθμός παραθύρων: 28
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Ύψος παραθύρου: 1,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 2,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου με συνθετικά κουφώματα (χωρίς υαλοπίνακα): 1000 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

28000

ευρώ
Β)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Κόστος παραθύρου με συνθετικά κουφώματα (χωρίς υαλοπίνακα): 450 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

1800

ευρώ

Γ)
Αριθμός παραθύρων: 6
Ύψος παραθύρου: 1,60 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,50 μέτρα

Κόστος παραθύρου με συνθετικά κουφώματα (χωρίς υαλοπίνακα): 450 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

2700

ευρώ
Δ)

Αριθμός παραθύρων: 2
Ύψος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου με συνθετικά κουφώματα (χωρίς υαλοπίνακα): 450 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

900

ευρώ
Ε)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 0,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,40 μέτρα

Κόστος παραθύρου με συνθετικά κουφώματα (χωρίς υαλοπίνακα): 1300 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

5200

ευρώ

Συνολικό κόστος αντικατάστασης με κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή: 38600 ευρώ
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β. Αντικατάσταση υαλοπινάκων

Καθοριστικής σημασίας για την ενεργειακή συμπεριφορά των κουφωμάτων – ιδιαίτερα σε μεγάλης
επιφάνειας ανοίγματα – είναι η επιφάνεια πλήρωσης του κουφώματος. Συνήθως χρησιμοποιούνται
υαλοπίνακες διάφορων τύπων, διατίθενται όμως και άλλα προϊόντα όπως τα πολυκαρβονικά φύλλα ή τα
φωτοβολταϊκά στοιχεία.
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Για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση του κτιρίου, η
συνεισφορά του στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση και η συνεπαγόμενη οικονομία του
συστήματος (κόστος-όφελος, χρόνος απόσβεσης). Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή απαιτείται, ώστε τα
θερμικά και οπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να εξασφαλίζουν μαζί με το συνολικό σχεδιασμό των
ανοιγμάτων και τις απαιτήσεις σε φυσικό φωτισμό χώρων. Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να είναι σταθερές,
μεταβαλλόμενες ή και ρυθμιζόμενες. Η επιλογή επίσης εξαρτάται και από ειδικές απαιτήσεις, όπως
πυρασφάλεια, ασφάλεια έναντι διάρρηξης, βανδαλισμών…
Στερέωση και στεγανοποίηση υαλοπινάκων
Οι υαλοπίνακες στερεώνονται περιμετρικά, ώστε με την επίδραση του βάρους τους, του ανέμου και
της χρήσης να μην μετακινούνται. Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται με πηχάκι συγκράτησης και
ελαστικό παρέμβυσμα, αποφεύγοντας εντελώς το στόκο.
Η στεγανοποίηση της πατούρας υποδοχής των τζαμιών με ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας
από νεοπρένιο ή EPDM εξασφαλίζει τη σταθερή κατανομή των πιέσεων στην επιφάνεια των τζαμιών. Λόγω
της γήρανσης των υλικών θα πρέπει να αντικαθίστανται κατά διαστήματα.
Τύποι υαλοπινάκων
Τα τζάμια ή αλλιώς υαλοπίνακες, που χρησιμοποιούνται στα κουφώματα παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην γενική συμπεριφορά της τελικής κατασκευής. Οι επιλογές είναι πολλές και η χρήση του κάθε
είδους θα πρέπει να εξαρτάται από την θέση που θα τοποθετηθεί το κούφωμα.
Μονά τζάμια
Τα γνωστά σε όλους μας μόνα συμβατικά τζάμια. Το πάχος των τζαμιών που χρησιμοποιούνται στις
κατασκευές κουφωμάτων ξεκινούν από 4mm, έως 12 mm. Τα τζάμια με πάχος από 4mm έως 6mm
χρησιμοποιούνται σε κουφώματα που προορίζονται κυρίως για χώρου μη κατοικήσιμους χωρίς θέρμανση ή
ψύξη. Τέτοιοι χώροι είναι οι αποθήκες, διάφορα εργαστήρια, βιοτεχνίες ή βιομηχανίες που ο αερισμός τους
είναι απαραίτητος και η θέρμανση και η ψύξη μη ασύμφορη. Ενώ τζάμια με πάχος από 8mm και πάνω
χρησιμοποιούνται σε βιτρίνες καταστημάτων αφού είναι πιο ανθεκτικά σε κρούση και σε εφαρμοζόμενη
δύναμη.
Τρίπλεξ (laminated) Τζάμια

Τρίπλεξ 3+3

Τα τρίπλεξ τζάμια είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης 2 ή περισσότερων τζαμιών με μεμβράνη
διάφανη, ημιδιαφανή, η έγχρωμη. Η συνένωση αυτή επιφέρει αύξηση της αντοχής σε κρούση, αλλά ακόμα
και όταν η κρούση είναι ισχυρή και προκληθεί θραύση το τζάμι δεν καταρρέει γιατί συγκρατείται από την
μεμβράνη. Τα τζάμια αυτά εάν τα κοιτάμε κάθετα προς την επιφάνεια τους μας φαίνονται σαν μονά. Τα
τζάμια που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές κουφωμάτων έχουν πάχος από 3+3mm, 4+3mm,..., 3+3+3mm,
5+5mm και άλλοι δυνατοί συνδυασμοί. Στην πραγματικότητα το πάχος των 3+3=6mm που είναι η
συνένωση 2 τζαμιών πάχους 3mm, δεν είναι 6mm αλλά λίγο μεγαλύτερο όσο είναι το πάχος της μεμβράνης
που είναι μερικά δέκατα του χιλιοστού (όπως φωτό τρίπλεξ 3+3, η έντονη γραμμή στη μέση είναι η
μεμβράνη).
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Τρίπλεξ 3+3+3

Επίσης, μπορεί να υπάρχουν διαδοχικές επιστρώσεις μεμβρανών. Τζάμια τρίπλεξ 3+3, 4+3 και μέχρι
συνολικό πάχος 8mm χρησιμοποιούνται ως συνήθως στην εξωτερική πλευρά σε διπλούς υαλοπίνακες σε
οικίες. Τρίπλεξ τζάμια 4+4 και έως 12mm συνολικό πάχος χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιτρίνες
καταστημάτων. Τρίπλεξ τζάμια του τύπου 3+3+3, δηλαδή συνένωση τριών τζαμιών πάχους 3mm έκαστο,
με δυο μεμβράνες χαρακτηρίζονται ως αντιβανδαλικά (όπως φωτό τρίπλεξ 3+3+3, οι έντονες γραμμές είναι
οι μεμβράνες συνένωσης), ακόμα περισσότερο τρίπλεξ κατασκευές 5+5+5 με ή χωρίς πολλαπλές
επιστρώσεις από μεμβράνες χαρακτηρίζονται ως αλεξίσφαιρα.
Securit
Τα τζάμια αυτού του τύπου «ψήνονται» και σκληραίνουν με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η
θραύση τους. Επιπλέον στην περίπτωση που σπάσουν θρυμματίζονται σε πολύ μικρά κομμάτια κάνοντας
έτσι την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού μικρή. Η χρήση τους κυρίως γίνεται σε ειδικές κατασκευές.

Securit μετά από θραύση

Securit μετά από κατάρρευση

Ενεργειακά Τζάμια

Τζάμι Χαμηλής Εκπομπής
Low-E

Τα ενεργειακά τζάμια ή τζάμια χαμηλής εκπομπής low-emissivity (Low-e), έχοντας μια ειδική
επίστρωση στην μια πλευρά της επιφάνειας τους λειτουργούν σαν καθρέπτες στο υπέρυθρο και υπεριώδες
τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της θερμικής
ακτινοβολίας που διέρχεται μέσα από το τζάμι. Έτσι η θερμική ακτινοβολία του ηλίου δεν διέρχεται εύκολα
μέσα από ένα τζάμι low-e, αλλά και αντίστροφα η θερμική ακτινοβολία του εσωτερικού χώρου δεν μπορεί
εύκολα να διαφύγει προς τα έξω. Η επίστρωση που αναφέραμε παραπάνω είναι ως συνήθως film μετάλλων
τόσο λεπτό που είναι διάφανο. Τα ενεργειακά τζάμια δεν χρησιμοποιούνται ποτέ μόνα τους, δηλαδή ως
μονά τζάμια αλλά πάντα σε πολυεπίπεδες κατασκευές, όπως διπλά τζάμια και τριπλά τζάμια. Τέλος πρέπει
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να σημειώσουμε ότι με την χρήση των low-e τζαμιών μειώνεται κατά πολύ το ξεθώριασμα των χρωμάτων
των αντικειμένων (κουρτίνες, έπιπλα, χαλιά,...) στο εσωτερικό χώρο. Η χρήση των low-e τζαμιών γίνεται
κυρίως σε οικίες και γραφεία, όπου η δαπάνη ψύξης και θέρμανσης παίζει σημαντικό ρόλο και η χρήση
αυτού του τύπου τζαμιού μπορεί να επιφέρει αρκετή μείωση στο κόστος ψύξης και θέρμανσης.
Ο συνδυασμός αυτών των υαλοπινάκων με την πλήρωση του διακένου με αδρανή αέρια αυξάνει
κατά 100% τη θερμομονωτική ικανότητα του υαλοπίνακα.
Διπλά Τζάμια

Διπλό Τζάμι

Τα διπλά τζάμια είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης με την χρήση αποστάτη δυο μονών
παράλληλων τζαμιών. Έτσι με βάση το πάχος του αποστάτη δημιουργείται ένα κενό μεταξύ των δυο
τζαμιών που ως συνήθως περιέχει ξηρό1 αέρα. Το πάχος του αποστάτη μπορεί να είναι 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 16mm,.... Ο αποστάτης ως συνήθως είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο2, η τομή του έχει
σχήμα τετράγωνο και το εσωτερικό του γεμίζει με πυριτικά άλατα για την απορρόφηση της υγρασίας. Η
όλη κατασκευή των δύο τζαμιών και του αποστάτη κολλιέται με ειδική θερμόκολλα. Εκτός από την χρήση
μονών συμβατικών τζαμιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι συνδυασμοί. Ακολουθούν μερικά
παραδείγματα συνδυασμών.

Μονό Συμβατικό / Αποστάτης / Μονό Ενεργειακό

Μονό Συμβατικό / Αποστάτης / Τρίπλεξ

Μονό Ενεργειακό / Αποστάτης / Τρίπλεξ


Διπλό τζάμι με το ένα
από τα δύο τρίπλεξ

Με βάση τις επιλογές των τζαμιών και του αποστάτη, προκύπτει και το συνολικό πάχος ενός διπλού
τζαμιού. Έτσι ένα διπλό τζάμι 4/12/4 αποτελείται από ένα μονό συμβατικό ή ενεργειακό τζάμι πάχους 4mm,
αποστάτη 12mm και ακόμα ένα τζάμι συμβατικό 4mm. Το δε συνολικό πάχος του είναι όσο το άθροισμα
4+12+4=20mm. Ένα διπλό τζάμι 4/14/4+3 αποτελείται από ένα μονό συμβατικό ή ενεργειακό τζάμι πάχους
4mm, αποστάτη 14mm και ένα τζάμι τρίπλεξ 4+3=7mm. Το συνολικό πάχος σ' αυτή την περίπτωση είναι
4+14+7=25mm.
193

Τα διπλά τζάμια με την εμφάνιση τους αύξησαν σημαντικά την θερμομόνωση και της ηχομόνωση
των κουφωμάτων. Ειδικά επιλέγοντας μεγαλύτερο αποστάτη, βελτιώνουμε και την θερμομονωτική και την
ηχομονωτική συμπεριφορά του διπλού τζαμιού, αρκεί βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί από τα
πλαίσια των κουφωμάτων ως προς το συνολικό πάχος ενός διπλού τζαμιού.

Τριπλά Τζάμια
Τα τριπλά τζάμια είναι η επέκταση των διπλών τζαμιών. Έτσι ένα τριπλό τζάμι είναι η συνένωση τριών
τζαμιών με την χρήση δύο αποστατών. Στη περίπτωση αυτή οι συνδυασμοί τζαμιών είναι περισσότεροι.
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα
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Τριπλό Τζάμι

Όπως στα διπλά έτσι και στα τριπλά, με βάση τις επιλογές των τζαμιών και των αποστατών,
προκύπτει το συνολικό πάχος του τριπλού τζαμιού. Έτσι ένα τριπλό τζάμι 4/10/4/12/5, αποτελείται από ένα
μονό συμβατικό ή ενεργειακό τζάμι πάχους 4mm, αποστάτη 10mm, ακόμα ένα τζάμι συμβατικό 4mm, ένα
αποστάτη 12mm, και τέλος ένα τζάμι συμβατικό ή ενεργειακό 5mm,. Το δε συνολικό πάχος του είναι όσο
το άθροισμα 4+10+4+12+5=35mm. Ένα τριπλό τζάμι 5/12/4/14/4+3 αποτελείται από ένα μονό συμβατικό ή
ενεργειακό τζάμι πάχους 5mm, αποστάτη 12mm και ένα τζάμι συμβατικό 4mm, αποστάτη 14mm και τέλος
από ένα τζάμι τρίπλεξ 4+3=7mm. Το συνολικό πάχος σ' αυτή την περίπτωση είναι 5+12+4+14+7=42mm.

Τριπλό Ενεργειακό Τζάμι

Τα τριπλά τζάμια έχουν καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης σε σχέση με τα
διπλά. Εδώ όμως είναι μεγαλύτερο το συνολικό πάχος του τζαμιού καθώς και το βάρος του και αυτό
δημιουργεί δυσκολίες. Στην πραγματικότητα τα τριπλά τζάμια μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδικές
κατηγορίες κουφωμάτων και με ειδικούς μηχανισμούς ανθεκτικούς σε μεγάλα βάρη.
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Διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες με πλήρωση διακένου με αδρανή αέρια
Αέρια χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και αδρανή αέρια όπως το αργό και το κρυπτό συχνά
τοποθετούνται στο διάκενο μεταξύ των υαλοπινάκων με σκοπό τη μείωση της μετάδοσης της θερμότητας,
χωρίς όμως να επηρεάζουν τους συντελεστές σκίασης ή της φωτοδιαπερατότητας των υαλοπινάκων.
Ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Αυτοί οι υαλοπίνακες ανακλούν και δεν απορροφούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας
και συνιστώνται για τη μείωση των ηλιακών κερδών. Μειονέκτημά τους, αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να
προκαλέσουν θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ παρέχουν μειωμένη φωτοδιαπερατότητα, οπότε
συχνά είναι απαραίτητη η χρήση τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων.
Για τη βέλτιστη επίδοσή τους η ανακλαστική επίστρωση πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική
επιφάνεια των μονών υαλοπινάκων ή στον εξωτερικό υαλοπίνακα στην περίπτωση των διπλών
υαλοπινάκων.
Έγχρωμοι υαλοπίνακες
Αυτοί οι υαλοπίνακες, που χρησιμοποιούνται κυρίως για λόγους αισθητικής, παρουσιάζουν χαμηλή
θερμοδιαπερατότητα, αλλά και μειωμένη φωτοδιαπερατότητα. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι τα
χαρακτηριστικά αυτών των υαλοπινάκων είναι μόνιμα, κάτι που μπορεί να μην είναι επιθυμητό κάποιες
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εποχές του χρόνου. Έτσι, ενώ το καλοκαίρι αποδεικνύονται πολύ χρήσιμοι, το χειμώνα δημιουργούν την
ανάγκη κατανάλωσης περισσότερης ενέργειας για φωτισμό.
Απορροφητικοί υαλοπίνακες
Αυτοί οι υαλοπίνακες απορροφούν σημαντικό μέρος τόσο της ορατής, όσο και της υπέρυθρης
ηλιακής ακτινοβολίας και περιορίζουν τη θερμοδιαπερατότητα, χωρίς να μειώνουν σημαντικά τη
φωτοδιαπερατότητά τους. Έχουν επίσης το πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανακλαστικούς ότι δε
δημιουργούν θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Στην αγορά διατίθενται υαλοπίνακες, που
απορροφούν το 70% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και η μετάδοση θερμότητας στο εσωτερικό
είναι ίση περίπου με το 20% της συνολικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας, όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι
μικρή και ακόμη μικρότερη, όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη.
Μειονέκτημα των απορροφητικών υαλοπινάκων αποτελεί το γεγονός ότι μέρος της ενέργειας που
απορροφάται από το τζάμι μεταδίδεται και στον εσωτερικό χώρο. Η αποτελεσματικότητα του
απορροφητικού υαλοπίνακα μπορεί να αυξηθεί, χρησιμοποιώντας τον για την εξωτερική επιφάνεια διπλού
υαλοπίνακα, οπότε η απορροφηθείσα ενέργεια απελευθερώνεται στο εξωτερικό περιβάλλον και όχι στο
εσωτερικό του. Ευεργετικά λειτουργεί η δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας του αέρα που έρχεται απ’ έξω,
στο διάκενο μεταξύ δύο υαλοπινάκων. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εξωτερικός απορροφητικός υαλοπίνακας
λειτουργεί σαν ένα ημιδιαφανές εξωτερικό σύστημα σκίασης.
Απορροφητικοί υαλοπίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις στα ανοίγματα
της νότιας όψης, όταν άλλοι πιο αποτελεσματικοί τρόποι σκίασης δεν επιλέγονται για αρχιτεκτονικούς
λόγους. Για τα ανοίγματα της δυτικής και ανατολικής όψης οι διπλοί υαλοπίνακες με εξωτερικό
απορροφητικό υαλοπίνακα αποτελούν την ιδανική επιλογή.
Υαλοπίνακες μεταβλητών ιδιοτήτων
Αυτοί οι υαλοπίνακες μεταβάλλουν τις ιδιότητές τους, όπως το συντελεστή σκίασης ή τη
φωτοδιαπερατότητά τους με την επίδραση ενός ερεθίσματος. Διακρίνονται σε:

Ηλεκτροχρωμικοί

Φωτοχρωμικοί

Θερμοχρωμικοί

Υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων

Φωτοβολταϊκά στοιχεία
Γυμνάσιο Λουτρού
Εκτιμώμενο αναμενόμενο όφελος: ως και 30 % εξοικονόμηση ενέργειας
Α. Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες διπλής υάλωσης με κενό
Α)
Αριθμός παραθύρων: 28
Ύψος παραθύρου: 1,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 2,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 172,55 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

4831,40

ευρώ
Β)

Αριθμός παραθύρων: 4
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Ύψος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 35 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 140

ευρώ
Γ)

Αριθμός παραθύρων: 6
Ύψος παραθύρου: 1,60 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,50 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 28 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

168

ευρώ
Δ)

Αριθμός παραθύρων: 2
Ύψος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 28,35 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

56,70

ευρώ
Ε)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 0,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,40 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 156,80 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 627,20
Συνολικό κόστος:

ευρώ

5823,30 ευρώ

Β. Διπλοί υαλοπίνακες με πλήρωση διακένου με αδρανές αέριο
Α)
Αριθμός παραθύρων: 28
Ύψος παραθύρου: 1,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 2,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 197,20 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 5521,60

ευρώ
Β)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 1,00 μέτρα
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Κόστος παραθύρου: 40 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 160

ευρώ
Γ)

Αριθμός παραθύρων: 6
Ύψος παραθύρου: 1,60 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,50 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 32 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 192

ευρώ
Δ)

Αριθμός παραθύρων: 2
Ύψος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 32,40 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

64,80

ευρώ
Ε)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 0,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,40 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 179,20 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:
Συνολικό κόστος:

716,80 ευρώ

6655,20 ευρώ

Γ. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες χαμηλού συντελεστή εκπομπής (e-low)
Α)
Αριθμός παραθύρων: 28
Ύψος παραθύρου: 1,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 2,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 221,85 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 6211,80

ευρώ
Β)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 1,00 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 45 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

180

ευρώ
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Γ)
Αριθμός παραθύρων: 6
Ύψος παραθύρου: 1,60 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,50 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 36 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 216

ευρώ
Δ)

Αριθμός παραθύρων: 2
Ύψος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 36,45 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 72,90

ευρώ
Ε)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 0,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,40 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 201,60 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 806,40
Συνολικό κόστος:

ευρώ

7487,10 ευρώ

Δ. Τριπλοί υαλοπίνακες
Α)
Αριθμός παραθύρων: 28
Ύψος παραθύρου: 1,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 2,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 345,10 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 9662,80

ευρώ
Β)

Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 1,00 μέτρα
Κόστος παραθύρου: 70

Πλάτος παραθύρου: 1,00 μέτρα

ευρώ

Συνολικό κόστος παραθύρων: 280

ευρώ
Γ)
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Αριθμός παραθύρων: 6
Ύψος παραθύρου: 1,60 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,50 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 56 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων:

336

ευρώ

Δ) Αριθμός παραθύρων: 2
Ύψος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 0,90 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 56,70 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 113,40 ευρώ
Ε)
Αριθμός παραθύρων: 4
Ύψος παραθύρου: 0,70 μέτρα

Πλάτος παραθύρου: 6,40 μέτρα

Κόστος παραθύρου: 313,60 ευρώ
Συνολικό κόστος παραθύρων: 1254,40
Συνολικό κόστος:

ευρώ

11646,60 ευρώ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εάν έχουμε κουφώματα αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή με διπλή υάλωση και τα αντικαταστήσουμε
με:
•κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή με διπλή υάλωση 4-12-4mm η μείωση θερμική απώλειας
που επιτυγχάνεται είναι: 1090-745=345 W/ m2 oC που αντιστοιχεί σε 32%.
•Κουφώματα PVC με πέντε θαλάμους και διπλή υάλωση 4-12-4mm η μείωση θερμική απώλειας που
επιτυγχάνεται είναι: 1090-638=612 W/ m2 oC που αντιστοιχεί σε 49%.
•κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή με διπλή Εnergy-N υάλωση 5-12-4mm η μείωση θερμική
απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1090-425=665 W/ m2 oC που αντιστοιχεί σε 61%.
•Κουφώματα PVC με πέντε θαλάμους και διπλή Εnergy-N υάλωση 5-12-4mm η μείωση θερμική
απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1090-319=771 W/ m2 oC που αντιστοιχεί σε 71%.

Απόσβεση Κόστους Κουφωμάτων
Για να εκτιμήσουμε τον χρόνο απόσβεσης του επιπλέον κόστους για την επιλογή ενεργειακά
καλύτερων κουφωμάτων, καθώς και το οικονομικό όφελος που θα έχουμε από την κάθε επιλογή μας θα
κάνουμε την παραδοχή ότι ο μέσος χρόνος ζωής των κουφωμάτων που μελετούμε είναι περίπου 25 έτη.
Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εκτιμήσεις που κάνουμε αφορούν τρέχουσες χρηματικές αξίες.
Στις περιπτώσεις που θα μελετήσουμε στην πραγματικότητα μας ενδιαφέρουν οι διαφορές μεταξύ
των περιπτώσεων. Έτσι έχουμε να εξετάσουμε τις παρακάτω διαφορές.
Δ Η διαφορά μεταξύ συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό συμβατικό τζάμι και
(Π2-Π1): συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με μονό τζάμι.
Δ
(Π3-Π1):

Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό ενεργειακό τζάμι και
συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με μονό τζάμι.

Δ
(Π3-Π2):

Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό ενεργειακό τζάμι και
συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό συμβατικό τζάμι.

Δ
(Π4-Π1):

Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με τριπλό ενεργειακό τζάμι και
συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με μονό τζάμι.

Δ
(Π4-Π2):

Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με τριπλό ενεργειακό τζάμι και
συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό συμβατικό τζάμι.

Δ
(Π4-Π3):

Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με τριπλό ενεργειακό τζάμι και
ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό ενεργειακό τζάμι.
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Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε €, το ποσό επιβάρυνσης από την μια
κατηγορία (περίπτωση) στην άλλη, καθώς και τον μέσο χρόνο ζωής των κουφωμάτων που μελετούμε (25
έτη), καταλήγουμε στον πίνακα που ακολουθεί.
Διαφορές

Δ
(Π2-Π1)

Ποσό επιβάρυνσης
Ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας σε €

Δ
(Π3-Π1)

Δ
(Π3-Π2)

Δ
(Π4-Π1)

Δ
(Π4-Π2)

Δ
(Π4-Π3)

3
95 €

1
525 €

1
130 €

3
370 €

2
980 €

1
850 €

2
76,74 €

5
09,40 €

2
32,66 €

5
56,87 €

2
80,13 €

4
7,47€

~

Έτη απόσβεσης επιπλέον
αξίας

1½

Κέρδος σε € μετά την
απόσβεση2.

~
6500 €

~
3
~
11200 €

~
5

~
6

~
4650 €

~
10580 €

~

~

10 ½

39

~
4060 €

~
-660 €

Επεξηγήσεις στοιχείων του πίνακα.

Το ποσό επιβάρυνσης, είναι η διαφορά του κόστους μεταξύ των δύο περιπτώσεων
κουφωμάτων που συγκρίνουμε. Τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει από πραγματικές προσφορές και
αφορούν τιμές της τρέχουσας περιόδου.

Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε €, το κέρδος που προκύπτει μεταξύ των δύο
περιπτώσεων κουφωμάτων που συγκρίνουμε.

Τα έτη απόσβεσης επιπλέον αξίας, είναι εκτιμώμενος χρόνος που χρειάζεται για να
αποσβεστεί το ποσό επιβάρυνσης από την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε €. Εδώ το σύμβολο ~
σημαίνει περίπου.

Το κέρδος σε € μετά την απόσβεση, είναι το ποσό σε χρήμα που κερδίζουμε από την
εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των δύο περιπτώσεων κουφωμάτων που συγκρίνουμε, της διάρκειας
ζωής των κουφωμάτων και αφού έχει αφαιρεθεί από αυτό το ποσό επιβάρυνσης. Μιλάμε δηλαδή για
καθαρό κέρδος. Εδώ το σύμβολο ~ σημαίνει περίπου.
Η τελευταία γραμμή του πίνακα μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες και μπορεί να μας οδηγήσει
στη σωστή επιλογή κατηγορίας κουφωμάτων. Οι τιμές αυτής της γραμμής αναπαρίστανται γραφικά
παρακάτω.

Κέρδος σε € μετά την Απόσβεση

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα των παραπάνω είναι ότι σήμερα όποιος έχει στο σπίτι του
(κύρια κατοικία) κουφώματα της περίπτωσης Π1, επιβάλλεται να τα αλλάξει με αυτά της κατηγορίας Π3,
μια και που το σύνολο της δαπάνης κατασκευής αυτών θα αποσβεστεί στην διάρκεια ζωής τους.
Στην περίπτωση εξοχικής κατοικίας (2 μήνες κατοίκηση) τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αν
υπάρχουν κουφώματα της κατηγορίας Π1 και αυτά πρέπει να αλλαχθούν. Καλύτερη επιλογή είναι να
τοποθετηθούν κουφώματα της κατηγορίας Π2 μιας και που αυτά θα αποσβεστούν σε ~ 8 ½ έτη, ενώ αυτά
της κατηγορίας Π3 θα αποσβεστούν σε ~ 18 έτη (πολύ κοντά στη διάρκεια ζωής).
Ένα ακόμα συμπέρασμα από τα παραπάνω στοιχεία, είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα μονά
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τζάμια. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα στην περίπτωση μας μόνο με 395 € επιπλέον μπορούμε να βάλουμε
διπλά τζάμια και το κόστος αυτός θα αποσβεστεί μέσα σε ~ 1 ½ έτη.
Μελετώντας Συνδυασμούς Υλικών
Στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου επειδή υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ συμβατικών
και θερμοδιακοπτόμενων προφίλ πολλές φορές τίθεται η σκέψη του συνδιασμού επιλογών μεταξύ απλών ή
ενεργειακών υαλοπινάκων με τις 2 επιλογές των προφίλ που αναφέραμε παραπάνω. Οι συνδυασμοί αυτοί
επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά U του κουφώματος, αλλά και το τελικό κόστος πώλησης. Αρχικά
θα δούμε πως αλλάζει το U και έπειτα θα πούμε κάποια πράγματα για την επιβάρυνση του κόστους του
τελικού προϊόντος.
Ας δούμε λοιπόν τους πιθανούς συνδυασμούς.
1. Θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου και ενεργειακό διπλό τζάμι low-e.
2. Θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου και απλό διπλό υαλοπίνακα.
3. Συμβατικό προφίλ αλουμινίου και ενεργειακό διπλό τζάμι low-e.
4. Συμβατικό προφίλ αλουμινίου και απλό διπλό υαλοπίνακα.
Για να δούμε τις μεταβολές του U θα θεωρήσουμε δυο ανοιγόμενα δίφυλλα τα Α και Β και δυο επάλληλα
τα Γ και Δ.
Παραδοχές
Τα Α και Γ έχουν Πλάτος:1.23m και Ύψος:1.48m
Τα Β και Δ έχουν Πλάτος:1.48m και Ύψος:2.18m
Τα απλά διπλά τζάμια έχουν Ug(float)=2.9W/m2⋅K
Τα low-e διπλά τζάμια έχουν Ug(low-e)=1.6W/m2⋅K
Τα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα έχουν Uf(thermo)=2.6W/m2⋅K
Τα επάλληλα θερμοδιακοπτόμενα έχουν Uf(thermo)=4.1W/m2⋅K
Τα συμβατικά ανοιγόμενα & επάλληλα Uf(cold)=7W/m2⋅K
κάνοντας τους υπολογισμούς παίρνουμε τα δυο παρακάτω γραφήματα για τις τιμές του U.








Γράφημα 1

Γράφημα 2
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Το γράφημα 1 αφορά τα κουφώματα Α και Β, ενώ το γράφημα 2 αφορά τα κουφώματα Γ και Δ.
Ξεκινάμε από το γράφημα 1, εδώ παρατηρούμε όπως και το περιμέναμε ότι οι περιπτώσεις 1 και 4 είναι η
καλύτερη και η χειρότερη, αντίστοιχα, ενεργειακά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι περιπτώσεις 2 και 3
που μάλλον έρχονται σε αντίθεση με την καθημερινή μας εμπειρία και το λέω γιατί πολλές φορές έχω
ακούσει ότι επειδή το τζάμι καταλαμβάνει μεγαλύτερο εμβαδόν σε ένα κούφωμα σε σχέση με το πλαίσιο
του, αυτό είναι που θα καθορίσει τελικά την τιμή του U, ξεχνάμε όμως τις μεταβολές των επιμέρους Uf και
Ug μεταξύ συμβατικών και ενεργειακών περιπτώσεων. Έτσι έχουμε την μεταβολή ΔUf = Uf(cold) - Uf(thermo) =
7 - 2.5 = 4.5W/m2⋅K, ενώ ΔUg = Ug(float) - Ug(low-e) = 2.9 - 1.6 = 1.3W/m2⋅K. Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές
αλλά πολύ κοντά στην τρέχουσα πραγματικότητα.
Έτσι βλέπουμε ότι από ενεργειακής άποψης όταν πρόκειται να κάνουμε συμβιβασμό επιλογής
υλικών και πρέπει να κινηθούμε μεταξύ των περιπτώσεων 2 και 3 θα πρέπει να επιλέξουμε την 3.
Στο γράφημα 2 παρατηρούμε όπως και πριν ότι οι περιπτώσεις 1 και 4 είναι η καλύτερη και η χειρότερη
αντίστοιχα. Αλλάζουν όμως τα πράγματα για τις περιπτώσεις 2 και 3. Εδώ η περίπτωση 2 έχει καλύτερα
αποτελέσματα συγκρινόμενη με την 3. Αυτό που έχει αλλάξει στην περίπτωση με τα επάλληλα είναι η
μεταβολή ΔUf = Uf(cold) - Uf(thermo) = 7 - 4.1 = 2.9W/m2⋅K. Έτσι βλέπουμε ότι από ενεργειακής άποψης όταν
πρόκειται να κάνουμε συμβιβασμό επιλογής υλικών και πρέπει να κινηθούμε μεταξύ των περιπτώσεων 2
και 3 θα πρέπει να επιλέξουμε την 2.
Ένα συμπέρασμα της παραπάνω μελέτης των κουφωμάτων για την ενεργειακή συμπεριφορά τους
είναι να μη βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα βασιζόμενοι στην καθημερινή μας εμπειρία, αφού
όπως είδαμε στην περίπτωση συμβιβασμού, μεταξύ των περιπτώσεων 2 και 3 έχουμε διαφορετική επιλογή
από το είδος της κατασκευής, την 3 για τα ανοιγόμενα και την 2 για τα επάλληλα.
Ας εξετάσουμε τώρα τα πράγματα από την μεριά του κόστους κατασκευής. Εδώ τα δεδομένα αλλάζουν σε
σχέση με όσα αναφέραμε παραπάνω. Αρχικά τονίζουμε ότι οι συγκρίσεις του κόστους γίνονται με βάση την
επιλογή συμβατικά προφίλ αλουμινίου και απλού διπλού τζαμιού (περίπτωση 4). Έτσι έχουμε αύξηση του
κόστους1 κατά 5% για την χρήση συμβατικού προφίλ αλουμινίου και ενεργειακού διπλού τζαμιού Lowe (περίπτωση 3), αύξηση 45% για χρήση θερμοδιακοπτόμενου προφίλ αλουμινίου και συμβατικού διπλού
τζαμιού (περίπτωση 2) και αύξηση 50% για χρήση θερμοδιακοπτόμενο προφίλ αλουμινίου και ενεργειακού
διπλού τζαμιού Low-e (περίπτωση 1). Όπως βλέπουμε είναι αρκετά εύκολο από οικονομικής άποψης να
επιλέξουμε την χρήση Low-e τζαμιών αντί την χρήση θερμοδιακοπτόμενου προφίλ αλουμινίου.
Ο λόγος
1/ (Θερμική Αγωγιμότητα)•(Ποσοστό Αύξησης Κόστους)
μας δίνει ένα μέτρο βέλτιστης επιλογής με βάση τις τρέχουσες τιμές θερμικής αγωγιμότητας και του
ποσοστού αύξησης κόστους αγοράς. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραπάνω τιμή τόσο καλύτερος είναι ο λόγος
κόστος προς απόδοση, της εκάστοτε κατασκευής. Χρησιμοποιώντας τώρα την παραπάνω σχέση και
τροφοδόντας την με τα δεδομένα που έχουμε προαναφέρει καταλήγουμε στο γράφημα 3 που ακολουθεί, το
οποίο παρουσιάζει μέσες τιμές του λόγου κόστους/απόδοση.

Γράφημα 3
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Όπως βλέπουμε οι τρέχοντες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες δίνουν ως βέλτιστη επιλογή αυτή της
περίπτωσης 3, δηλαδή συμβατικό προφίλ αλουμινίου και ενεργειακό διπλό τζάμι low-e.

9. Φυσικός – Τεχνητός δροσισμός
Με το θερμόμετρο να πιάνει 40 βαθμούς Κελσίου και πάνω η αναζήτηση δροσιάς μοιάζει με το
κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Πολύ περισσότερο όταν η βαριά χρήση κλιματισμού, η πιο διαδεδομένη
απάντηση στη ζέστη την τελευταία δεκαπενταετία, αποδεικνύεται οικονομικά και οικολογικά ασύμφορη;
Βεβαίως, μαγικές απαντήσεις δεν υπάρχουν. Ειδικά σε συνθήκες καύσωνα και πολύ περισσότερο μέσα στην
Αθήνα και πολλές ακόμα ελληνικές πόλεις, που έχουν κτιστεί με τρόπο που δημιουργεί συνθήκες τοπικού
θερμοκηπίου.
Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν; Πολύ απλά, προσπαθούμε να κρατήσουμε εκτός οικίας -όσο είναι
δυνατό- τον ζεστό αέρα του μεσημεριού και των πρώτων ωρών του απογεύματος και δημιουργούμε
συνθήκες για ανανέωση του αέρα τις βραδινές ώρες, που η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα πέφτει.
Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα, δημιουργούμε συνθήκες για αέρια ρεύματα, για να πάρει η νύχτα ένα
μέρος έστω του πυρετού της ημέρας. Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά, ο φυσικός δροσισμός έχει ήπιο τρόπο
ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον.

Α. Ανεμιστήρες οροφής
Η ανακούφιση από τον δροσισμό μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη με τη χρήση ανεμιστήρων,
ιδιαίτερα ανεμιστήρων οροφής. Οι ανεμιστήρες ενισχύουν το φαινόμενο του φυσικού αερισμού, με
ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανεμιστήρες έχουν πολύ μικρότερο κόστος αγοράς από τα
κλιματιστικά, καταναλώνουν πολύ λιγότερο ρεύμα (μόλις το 3% - 7% του ενεργοβόρου κλιματιστικού), δεν
εκπέμπουν θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο, ούτε έχουν μεγάλη συνεισφορά στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου (από 15 έως 30 φορές λιγότερο). Η χρήση τους συμφέρει δηλαδή και την τσέπη μας και το
περιβάλλον. Ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασιακές συνθήκες μπορούν να εξαλείψουν την αναγκαιότητα
κλιματισμού ή να την περιορίσουν στο ελάχιστο. Στα υπέρ τους είναι η πολύ καλή αίσθηση δροσιάς που
δημιουργούν, ειδικά οι οροφής, καθώς δημιουργούν μια δροσερή αύρα που ανακουφίζει παίρνοντας
θερμότητα από το σώμα και ανανεώνοντας ήπια τον αέρα του χώρου. Οι ανεμιστήρες οροφής
ανακατανέμουν και τον αέρα εντός του δωματίου, ανεβάζοντας ψηλά τα ψυχρότερα στρώματα αέρα που
βρίσκονται κοντά στο πάτωμα.
«Πρακτικά, η χρήση ανεμιστήρων οροφής μειώνει την αναγκαιότητα χρήσης κλιματιστικών
συστημάτων στα κτίρια. Από μελέτες σε κτίρια κατοικιών και σχολείων στην Ελλάδα προκύπτει ότι η
χρήση ανεμιστήρων οροφής σε κτίρια που εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές φυσικού δροσισμού (επαρκή
σκίαση και νυχτερινό αερισμό) πρακτικά καταργεί την ανάγκη εγκατάστασης κλιματιστικού συστήματος,
καθώς συντελεί στη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης σε σχετικά υψηλές μεν θερμοκρασίες, οι
οποίες, όμως, στα φυσικά δροσιζόμενα κτίρια είναι αρκετά χαμηλότερες από τις εξωτερικές», σημειώνει
μελέτη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Πέρα από στυλ στον χώρο, οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν την πιο φιλική λύση προς το
περιβάλλον στην προσπάθειά μας να δροσιστούμε. Πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι οι ανεμιστήρες δεν
δροσίζουν, με την έννοια του κλιματιστικού που πραγματικά μειώνει την θερμοκρασία στο δωμάτιο και
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αλλάζει την ποιότητα του αέρα. Αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν είναι να δημιουργούν ρεύμα αέρος,
το οποίο δε μας αφήνει να ιδρώσουμε.
Για εσάς, λοιπόν, που αναζητάτε μία οικονομική λύση δροσισμού, ενώ ταυτόχρονα είτε έχετε ανοχές
στη ζέστη είτε ζείτε σε σχετικά δροσερό κλίμα (π.χ. σε ένα περιβάλλον με πολύ πράσινο), οι ανεμιστήρες
οροφής αποτελούν ιδανική λύση. Και γιατί οροφής και όχι εδάφους; Γιατί ο ανεμιστήρας οροφής έχει την
δυνατότητα να αναδεύει κατακόρυφα τα χαμηλά δροσερά ρεύματα του δωματίου με τα υψηλά θερμά
ρεύματα και να διοχετεύει τελικά ένα καλύτερο ρεύμα αέρα, πιο ομοιόμορφα από τον δαπέδου.
Έτσι, χάρη στην λιγότερο αισθητή περιστροφική δέσμη που κινείται στην οροφή αισθανόμαστε
μεγαλύτερη άνεση με έναν ανεμιστήρα οροφής και αποφεύγεται η αίσθηση ότι το ρεύμα έρχεται κατά πάνω
μας. Επιπλέον, οι ανεμιστήρες οροφής δεν πιάνουν χώρο στο δωμάτιο.
Τέλος, οι ανεμιστήρες οροφής έχουν πρακτική χρήση και τον χειμώνα, καθώς με ανάποδη
λειτουργία των πτερυγίων έχουν την δυνατότητα να κατεβάσουν τον ζεστό αέρα από το ταβάνι προς το
πάτωμα και να μειώσουν έτσι την απόδοση και την κατανάλωση του καλοριφέρ.
Για να επιλέξουμε ανεμιστήρα οροφής θα πρέπει να λάβετε υπ’όψιν σας την επιφάνεια του
δωματίου για το οποίο προορίζεται. Η απόδοση του ανεμιστήρα εξαρτάται από την ισχύ του σε Watt και τη
διάμετρο των φτερών του. Ενδεικτικά, για ένα δωμάτιο διάστασης 9 τ.μ., π.χ. για μία κρεβατοκάμαρα, θα
χρειαστείτε έναν ανεμιστήρα οροφής με διάμετρο φτερών στα 110-115 εκατοστά. Ωστόσο, ρόλο στον
ανεμιστήρα που θα επιλέξετε θα παίξουν γενικώς οι διαστάσεις του σπιτιού (αν είναι χαμηλοτάβανο ή
ψηλοτάβανο, άρα αν θα χρειαστεί προέκταση ή θα εφαρμόσει το μοτέρ στο ταβάνι, αντίστοιχα) και αν
θέλετε φωτισμό ενσωματωμένο στον ανεμιστήρα.
Τι να προσέξουμε κατά την αγορά ανεμιστήρα:
-Να είναι αθόρυβος, ειδικά αν σκοπεύετε να τον τοποθετήσετε στο υπνοδωμάτιο.
-Να υπάρχει εγγύηση, ιδανικά εφ’όρου ζωής.
-Να έχει τη δυνατότητα αναστροφής για να «κατεβάζει» τον θερμό αέρα τον χειμώνα.
-Να γίνει η τοποθέτηση από έμπειρο ηλεκτρολόγο.
-Στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο ανεμιστήρας οροφής να υπάρχει διπλός διακόπτης (άλλος για το φως και
άλλος για τον ανεμιστήρα).
Οι τιμές τους γενικά ξεκινούν από 25 με 30 ευρώ (για έναν πολύ απλό και μικρό) και μπορούν ακόμα και να
ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ.
Υπολογίζεται ότι το κέρδος από την επιλογή ανεμιστήρα οροφής αντί κλιματισμού κατά τη διάρκεια
του καλοκαιρού μπορεί να ανέλθει περίπου σε 36€ και σε 300 κιλά CO2].
Οι ανεμιστήρες οροφής, αποτελούν μια ενεργειακή λύση ψύξης. Οι περισσότεροι ανεμιστήρες
οροφής καταναλώνουν τόση ενέργεια όσο μια λάμπα φωτισμού των 60Watt το οποίο ισοδυναμεί με μόλις
0,1€ την ώρα. Οι ανεμιστήρες οροφής θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος
χειμώνα-καλοκαίρι.

Καλοκαιρινή Περίοδος
Οι ανεμιστήρες οροφής δεν μειώνουν απαραίτητα τη θερμοκρασία του χώρου, παρέχει αίσθηση
δροσιάς από την κυκλοφορία του αέρα. Η αποτελεσματική κυκλοφορία του αέρα, μπορεί να σας κάνει να
νοιώσετε έως και 8 βαθμούς πιο δροσερά και να μειώσετε τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος από τη
χρήση κλιματιστικών μονάδων έως και 40%.
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Χειμερινή Περίοδος
Τους χειμερινούς μήνες, μπορείτε να αντιστρέψετε τη φορά του ανεμιστήρα. Αυτή η ενέργεια
προωθεί τον θερμό αέρα προς την οροφή και στη συνέχεια προς τους τοίχους, ανακυκλώνοντας τον θερμό
αέρα του χώρου. Η τεχνική αυτή, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το κόστος για τη θέρμανση κατά 10%.
Επιλογή ανεμιστήρα
Σημαντικό κριτήριο για τη σωστή επιλογή ενός ανεμιστήρα οροφής, είναι οι διαστάσεις του χώρου
στον οποίο θα τοποθετηθεί. Όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις ενός χώρου τόσο πιο δυνατό θα πρέπει να
είναι το μοτέρ του ανεμιστήρα και ανάλογα μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η φτερωτή, έτσι ώστε να
δημιουργείται η σωστή κυκλοφορία δροσερού ρεύματος αέρα.
Προτεινόμενες διαστάσεις
 Για Μεγάλα Δωμάτια (Σαλόνι-Καθιστικό-Κύριο Υπνοδωμάτιο), χρειαζόμαστε μια φτερωτή
διαμέτρου 132cm ή μεγαλύτερη για τη δημιουργία μέγιστης παροχής αέρα.
 Για Μεσαία-Μικρά Δωμάτια (Κουζίνες-Παιδικά Δωμάτια-Γραφεία), μπορούμε να επιλέξουμε
ανεμιστήρα με διάμετρο φτερωτής 122cm ή μικρότερη.
 Εξωτερικοί χώροι: Οι ανεμιστήρες οροφής που είναι τοποθετημένοι σε εξωτερικούς χώρους, θα
πρέπει να είναι προστατευμένοι από τα στοιχεία της φύσης (βροχή-αέρας), γι'αυτό προτείνονται για
υπαίθριους χώρους με τουλάχιστον τρείς (3) τοίχους.
Ύψος οροφής
Εάν το ύψος της οροφής του χώρου, στον οποίο θα τοποθετηθεί ο ανεμιστήρας, είναι μεγαλύτερο
από το Standard 2.4m, ίσως να χρειαστείτε πρόσθετη ράβδο στήριξης.
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης
Κάθε ανεμιστήρας οροφής, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.1m από το έδαφος έως τη φτερωτή και
τουλάχιστον 300mm από την οροφή.
Οι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες θερμικής άνεσης, επιτρέποντας να
αισθανόμαστε άνετα μέχρι και τους 29οC. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο χώρος είναι κλιματιζόμενος,
με χρήση ανεμιστήρων οροφής η κατανάλωση ενέργειας για το δροσισμό ενός χώρου μειώνεται κατά 2840%, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες όπου βρίσκεται το κτίριο. Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό
αρχικό κόστος (€20-100), ενώ μόλις που καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαμπτήρας.
Αντιθέτως, τα ενεργοβόρα κλιματιστικά μπορούν να αυξήσουν το λογαριασμό ηλεκτρικού έως και κατά
50% τους θερινούς μήνες. Το όφελος της χαμηλότερης κατανάλωσης των ανεμιστήρων δεν είναι μόνο
οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό, καθώς όσο λιγότερο ηλεκτρισμό καταναλώνουμε, τόσο λιγότερο
διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα οι σταθμοί που παράγουν ενέργεια από πετρέλαιο
και λιγνίτη.
Εκτιμώμενο αναμενόμενο όφελος: 20 – 30 % εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη
ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΓΙΑ ΩΡΙΑΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ανεμιστήρας Οροφής
(50 W)
Κλιματιστικό
(9.000 Btu)
* Μέσο

Κόστος
λειτουργίας

Εκπομπές
διοξειδίου του
άνθρακα

0,43 λεπτά

55 γραμμάρια

86 λεπτά

980 γραμμάρια

κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα (2005): 0,086 €/kWh
Πρακτικές συμβουλές για την καλύτερη λειτουργία και απόδοση ενός ανεμιστήρα οροφής

- Η φτερωτή καλό είναι να απέχει 2,5-3 μέτρα από το δάπεδο και 25-30 εκατοστά από το ταβάνι.
- Τα πτερύγια να απέχουν τουλάχιστον 50 εκατοστά από τους πλευρικούς τοίχους.
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Προσφορές ανεμιστήρων οροφής

1.Ανεμιστήρας οροφής Oasis 3KR90 Celing Fan

Οι ανεμιστήρες οροφής OASIS 3KR είναι μια ολοκληρωμένη σειρά ανεμιστήρων για οικιακή και
επαγγελματική χρήση και χάρη στα προαιρετικά εξαρτήματα επιπλέον λειτουργιών καλύπτουν τις
περισσότερες απαιτήσεις.
Χαρακτηριστικά OASIS:
Δυνατότητα αναστροφής της φοράς περιστροφής των πτερυγίων για χρήση και το χειμώνα για την
καλύτερη κατανομή του θερμού αέρα στο χώρο.
Σώμα ανεμιστήρα απο αλουμίνιο.
Μοτέρ αντοχής με ρουλεμάν.
Τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα απο αλουμίνιο με ειδικό αεροδυναμικό σχεδιασμό για καλύτερη
απόδοση.
Διάμετρος 90 cm - Ισχύς 60 Watt - Παροχή 8.000 κυβικά μέτρα ανά ώρα. Τιμή: €97,64

2. 123OP CRONER Ανεμιστήρας Οροφής Βιομηχανικός

Τιμή μονάδος (Τεμάχιο):€29.00

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 3 Πτερύγια Μεταλλικά
 Λευκό Χρώμα
 Βιομηχανικού Τύπου
 65W
 Ενσύρματος Χειρισμός
 2 Χρόνια Εγγύηση

3.

IQ FC-140 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 56" [FRT-010301]

29,76€
IQ FC-140 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 56"
•Με 3 πτερύγια για μεγαλύτερη απόδοση και αθόρυβη
λειτουργία
•Διαχρονικός σχεδιασμός
•230V/50 Hz
•Ισχύς Ανεμιστήρα 75 Watt

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
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Γυμνάσιο Λουτρού

Τιμή: 24,90€

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 56"ΛΕΥΚΟΣ

Διάσταση 56"
5 Ταχύτητες
3 Μεταλικά φτερά
Ισχύς 60 W

Ανεμιστήρες οροφής
Αίθουσες σχολείου: 6 αίθουσες διδασκαλίας – 1 εργαστήριο τεχνολογίας – 1 εργαστήριο φυσικής –
1 εργαστήριο πληροφορικης – 2 γραφεία – 1 αμφιθεατρικος χώρος 190 m²
Αίθουσες διδασκαλίας
Εμβαδόν αίθουσας διδακαλίας: 50 m²
Αριθμός ανεμιστήρων οροφής στις αίθουσες διδασκαλιας: 2 σε κάθε αίθουσα
Διάρκεια λειτουργίας: 4 ώρες την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 4 μήνες το
χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 352 ώρες το χρόνο ο κάθε ανεμιστήρας
704 ώρες το χρόνο οι δύο ανεμιστήρες σε κάθε αίθουσα
4224 ώρες το χρόνο και στις 6 αίθουσες διδασκαλίας
Ισχύς ανεμιστήρα: 60 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 60Χ4224 = 253440 Wh ή 253,44 Kwh
Εργαστήρια
Εμβαδόν εργαστηρίων τεχνολογίας – φυσικής – πληροφορικής: 50 m² το καθένα
Αριθμός ανεμιστήρων οροφής στα εργαστήρια: 2 σε κάθε εργαστήριο
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Εργαστήριο τεχνολογίας
Διάρκεια λειτουργίας: 8 ώρες την εβδομάδα – 4 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 128 ώρες το χρόνο ο κάθε ανεμιστήρας
256 ώρες το χρόνο οι δύο ανεμιστήρες στο εργαστήριο
Ισχύς ανεμιστήρα: 60 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 60Χ256 = 15360 Wh ή 15,36 Kwh
Εργαστήριο φυσικής
Διάρκεια λειτουργίας: 8 ώρες το μήνα – 4 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 32 ώρες το χρόνο ο κάθε ανεμιστήρας
64 ώρες το χρόνο οι δύο ανεμιστήρες στο εργαστήριο
Ισχύς ανεμιστήρα: 60 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 60Χ64 = 3840 Wh ή 3,84 Kwh
Εργαστήριο πληροφορικής
Διάρκεια λειτουργίας: 12 ώρες την εβδομάδα – 4 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 192 ώρες το χρόνο ο κάθε ανεμιστήρας
384 ώρες το χρόνο οι δύο ανεμιστήρες στο εργαστήριο
Ισχύς ανεμιστήρα: 60 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 60Χ384 = 23040 Wh ή 23,04 Kwh
Γραφεία
Εμβαδόν γραφείων: 78 m² το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 11 m² το γραφείο της
Διεύθυνσης
Αριθμός ανεμιστήρων οροφής στα δύο γραφεία: 4 στο γραφείο διδασκόντων - 1 στο γραφείο της
Διεύθυνσης
Διάρκεια λειτουργίας: 4 ώρες την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 4 μήνες το
χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 352 ώρες το χρόνο ο κάθε ανεμιστήρας
352Χ5 = 1760 ώρες όλοι οι ανεμιστήρες στα γραφεία
Ισχύς ανεμιστήρα: 60 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 60Χ1760 = 105600 Wh ή 105,6 Kwh
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Αμφιθεατρικός χώρος
Εμβαδόν αμφιθεατρικού χώρου: 190 m²
Αριθμός ανεμιστήρων οροφής στον αμφιθεατρικό χώρο: 8
Διάρκεια λειτουργίας: 1 ώρα την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 4 μήνες το
χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 80 ώρες το χρόνο ο κάθε ανεμιστήρας
8Χ80 = 640 ώρες το χρόνο όλοι οι ανεμιστήρες στο αμφιθέατρο
Ισχύς ανεμιστήρα: 60 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 60Χ640= 38400 Wh ή 38,4 Kwh

Συνολικός αριθμός ανεμιστήρων: 2Χ6 + 2Χ3 + 5 + 8 = 31 ανεμιστήρες οροφής
Συνολική κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 439,68Kwh το χρόνο από τους 31 ανεμιστήρες
Κόστος ανεμιστήρα οροφής: 24,90 ευρώ

Στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας υπάρχουν ήδη 2 ανεμιστήρες οροφής.
Συνολικό κόστος ανεμιστήρων οροφής: 24,90Χ29 = 722,1 ευρώ
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0,21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση ανεμιστήρων οροφής: 439,68Χ0,21 = 92,33
ευρώ

Β. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Για τα κλιματιστικά αναφερθήκαμε λεπτομερώς στην ενότητα με τα εναλλακτικά συστήματα
θέρμανσης.
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Αίθουσες διδασκαλίας
Εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλίας: 50 m²
Αριθμός κλιματιστικών: 6 (1 σε κάθε αίθουσα) inverter ενεργειακής κλάσης Α+
Ψυκτική απόδοση κλιματιστικού: 12000-25000 Btu/h
Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh):

2,191 Kwh για ψύξη

Η χρήση των κλιματιστικών για ψύξη είναι για τους μήνες Μάϊος (περίπου 15 ημέρες κυρίως για τις
εξετάσεις)-Ιούνιος (περίπου 15 ημέρες κυρίως για τις εξετάσεις) και Σεπτέμβριος (περίπου 25 ημέρες).
Άρα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας
Διάρκεια λειτουργίας: 2,5 ώρες την ημέρα –55 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 138 ώρες το χρόνο το κάθε κλιματιστικό
138Χ6 = 828 ώρες το χρόνο και στις 6 αίθουσες διδασκαλίας
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,191Χ828 = 1814,15 Kwh
Κόστος κλιματιστικού αίθουσας διδασκαλίας: 735,37 ευρώ
Συνολικό Κόστος κλιματιστικών αίθουσας διδασκαλίας: 6Χ735,37 = 6618,33 ευρώ

Εργαστήρια τεχνολογίας – Φυσικής – Πληροφορικής
Εμβαδόν κάθε αίθουσας διδασκαλίας: 50 m²
Αριθμός κλιματιστικών: 3(1 σε κάθε εργαστήριο) inverter ενεργειακής κλάσης Α+
Ισχύς κλιματιστικού: 12000-25000 Btu/h

Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh): 2,191 Kwh για ψύξη

Εργαστήριο τεχνολογίας
Η χρήση των κλιματιστικού για ψύξη είναι για το μήνα Σεπτέμβριος (περίπου 15 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 1,5 ώρα την ημέρα – 15 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 22,5 ώρες το χρόνο
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,191Χ22,5 = 49,3 Kwh
Κόστος κλιματιστικού εργαστηρίου τεχνολογίας: 735,37 ευρώ
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Εργαστήριο φυσικής
Η χρήση των κλιματιστικού για ψύξη είναι για το μήνα Σεπτέμβριος (περίπου 15 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 1 ώρα την ημέρα – 15 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 15 ώρες το χρόνο
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,191Χ15= 32,87 Kwh
Κόστος κλιματιστικού εργαστηρίου φυσικής: 735,37 ευρώ

Εργαστήριο πληροφορικής
Η χρήση των κλιματιστικού για ψύξη είναι για το μήνα Σεπτέμβριος (περίπου 15 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 1,5 ώρα την ημέρα – 15 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 22,5 ώρες το χρόνο
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,191Χ22,5 = 49,3 Kwh
Κόστος κλιματιστικού εργαστηρίου πληροφορικής: 735,37 ευρώ
Γραφεία
Εμβαδόν γραφείων: 78 m² το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 11 m² το γραφείο της Διεύθυνσης
Αριθμός κλιματιστικών: 2 στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 1 στο γραφείο της Διεύθυνσης
Ισχύς κλιματιστικού: 5300-23000 Btu/h για το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 2050-11800 Btu/h
για το γραφείο της Διεύθυνσης

Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh): 1,551 Kwh για ψύξη για το σύλλογο διδασκόντων – 0,805 Kwh για
ψύξη για το γραφείο της Δ/νσης
Η χρήση των κλιματιστικών για ψύξη είναι για τους μήνες Μάϊος (περίπου 20 ημέρες)-Ιούνιος (περίπου
30 ημέρες) και Σεπτέμβριος (περίπου 25 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 2 ώρες την ημέρα -75 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 150 ώρες το κάθε κλιματιστικό
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150Χ2 = 300 ώρες τα κλιματιστικά στο σύλλογο διδασκόντων – 150 ώρες το
κλιματιστικό στο γραφείο της Δ/νσης
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 1,551Χ300 + 0,805Χ150 = 465,3+120,75=586,05 Kwh
Κόστος κλιματιστικού γραφείου συλλόγου διδασκόντων: 653,66 ευρώ
Συνολικό Κόστος κλιματιστικών αίθουσας διδασκαλίας: 2Χ653,66= 1307,32 ευρώ
Κόστος κλιματιστικού γραφείου Δ/νσης: 411,26 ευρώ
Στο γραφείο του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας υπάρχουν ήδη 2 κλιματιστικά και στο γραφείο
της Διεύθυνσης 1 κλιματιστικό.
Αμφιθεατρικός χώρος
Εμβαδόν αμφιθεατρικού χώρου: 190 m²
Αριθμός κλιματιστικών: 2
Ισχύς κλιματιστικού: 5300-23000 Btu/h
Κατανάλωση κλιματιστικού(Kwh): 2,191

για ψύξη

Η χρήση των κλιματιστικών για ψύξη είναι για τους μήνες Μάϊος (περίπου 15 ημέρες)-Ιούνιος (περίπου
15 ημέρες) και Σεπτέμβριος (περίπου 25 ημέρες).
Διάρκεια λειτουργίας: 1 ώρα την ημέρα – 55 ημέρες συνολικά
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 55 ώρες το χρόνο το κάθε κλιματιστικό(110 ώρες και τα δύο)
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 2,191Χ110= 241,01Kwh
Κόστος κλιματιστικού αμφιθεατρικού χώρου: 735,37 ευρώ
Συνολικό Κόστος κλιματιστικών αμφιθεατρικού χώρου: 2Χ735,37 = 1470,74 ευρώ

Συνολικό κόστος κλιματιστικών: 9807,65 ευρώ
Συνολική κατανάλωση ρεύματος: 2772,68 Kwh
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση κλιματιστικών: 2772,68Χ0,21 = 582,26 ευρώ
Τα κλιματιστικά δε ψύχουν συνολικά το κτίριο όπως οι αντλίες θερμότητας αλλα κάθε αίθουσα
ξεχωριστα. Για να γίνει σωστή ψύξη του κτιρίου όπως με τα άλλα συστήματα θέρμασης θα αυξήθει πάρα
πολύ το κόστος λειτουργίας τους.
Απαιτήσεις Ενέργειας Γυμνασίου Λουτρού
Απαιτούμενη ισχύς κτιρίου: 890 m² Χ 0,14 = 124,6 kw (όπου 0,14 συντελεστής για μέτρια μόνωση).
214

Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση Γυμνασίου Λουτρού
Απαιτούμενη ισχύς Χ Ώρες λειτουργίας = 124,6 Χ 137,5 = 17132,5 Kwh (Κατανάλωση το χρόνο(Kwh))
Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
17132,5 Kwh = 9518,05 Kwh για κλτματιστικά(ο μέσος βαθμός απόδοσης της αντλίας περίπου 1,8 COP).
Κόστος λειτουργίας
Κλιματιστικά

9518,05

x

kwh

0,21 €
Τιμή ρεύματος

=

1998,79 €
Ετησίως

Γ. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
Για τις αντλίες θερμότητας αέρα-νερού αναφερθήκαμε λεπτομερώς στην ενότητα με τα
εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης.

Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κτιρίου: 890 m²
Η χρήση των αντλιών για ψύξη είναι για τους μήνες Μάϊος (περίπου 15 ημέρες κυρίως για τις εξετάσεις)Ιούνιος (περίπου 15 ημέρες κυρίως για τις εξετάσεις) και Σεπτέμβριος (περίπου 25 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας αντλιών θερμότητας για θέρμανση: 55 ημέρες το χρόνο
Οι ανλίες θερμότητας θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 2,5 ώρες
Σύνολο ωρών λειτουργίας των αντλίων θερμότητας το χρόνο: 137,5 ώρες
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Συνολικό κόστος συστήματος με Φ.Π.Α: 8327,1 ευρώ
Απαιτήσεις Ενέργειας Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς κτιρίου: 890 m² Χ 0,14 = 124,6 kw (όπου 0,14 συντελεστής για μέτρια μόνωση).
Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς Χ Ώρες λειτουργίας = 124,6 Χ137,5 = 17132,5 Kwh (Κατανάλωση το χρόνο(Kwh))
Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
17132,5 Kwh = 4895 Kwh για αντλίες θερμότητας αέρα – νερού(ο μικρότερος βαθμός απόδοσης της
αντλίας περίπου 3,5 COP).
Κόστος
λειτουργίας Αντλίας
Θερμότητας

4895

0,21 €

x

kwh

=

Τιμή ρεύματος

1027,95€

Ετησίως

Κόστος αντλιών θερμότητας για θέρμανση - ψύξη: 8327,1ευρώ

Δ. ΓΕΩΘΕΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
Για τη γεωθερμία αναφερθήκαμε λεπτομερώς στην ενότητα με τα εναλλακτικά συστήματα
θέρμανσης.
Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κτιρίου: 890 m²
Η χρήση των αντλιών για ψύξη είναι για τους μήνες Μάϊος (περίπου 15 ημέρες κυρίως για τις
εξετάσεις)-Ιούνιος (περίπου 15 ημέρες κυρίως για τις εξετάσεις) και Σεπτέμβριος (περίπου 25 ημέρες).
Σύνολο ημερών λειτουργίας αντλιών θερμότητας για θέρμανση: 55 ημέρες το χρόνο
Οι ανλίες θερμότητας θα λειτουργούν την ημέρα περίπου για 2,5 ώρες
Σύνολο ωρών λειτουργίας των αντλίων θερμότητας το χρόνο: 137,5 ώρες
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Απαιτήσεις Ενέργειας Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς κτιρίου: 890 m² Χ 0,14 = 124,6 kw (όπου 0,14 συντελεστής για μέτρια μόνωση).
Ετήσια ενεργειακή ανάγκη για θέρμανση Σπιτιού
Απαιτούμενη ισχύς Χ Ώρες λειτουργίας = 124,6 Χ137,5 = 17132,5 Kwh (Κατανάλωση το
χρόνο(Kwh))
Μετατροπή Ενεργειακών Αναγκών σε Χρησιμοποιούμενη Ενέργεια
17132,5 Kwh = 3426,5 Kwh για αντλίες θερμότητας αέρα – νερού(ο μικρότερος βαθμός απόδοσης
της αντλίας περίπου 5 COP).
3426,5

Κόστος
λειτουργίας Αντλίας
Θερμότητας

x

kwh

0,21 €

=

Τιμή ρεύματος

719,56 €

Ετησίως

Κόστος κατανάλωσης σε ευρώ ανά έτος

Ανεμιστήρες οροφής
1998,79
2000
1800
1600

Γεωθερμική αντλία θερμότητας

1400
1200

1027,95

1000
719,56

800

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού

600
400
200

92,33

Κλιματιστικά inverter

0

Απόσβεση του συστήματος σε σχέση με τα κλιματιστικά(χρόνια)

Ανεμιστήρες οροφής
23.5

25

20

Γεωθερμική αντλία θερμότητας

15

8.6

10

5

0.4
0
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Αντλία θερμότητας αέρα-νερού

Χρησιμοποιούμενη ενέργεια για ψύξη συστήματος (Kwh)

Ανεμιστήρες οροφής
9518.05

10000
9000
8000

Γεωθερμική αντλία θερμότητας

7000
6000

τ
4895

5000
4000

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού

3426.5

3000
2000
1000

439.68

Κλιματιστικά inverter

0

Κόστος συστημάτων ψύξης σε ευρώ
Ανεμιστήρες οροφής
30000
30000

25000

Γεωθερμική αντλία θερμότητας

20000

15000

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού

9807.65
10000

8327.1

5000

722.1

Κλιματιστικά inverter

0

Βαθμός απόδοσης συστήματος cop

5

Γεωθερμική αντλία θερμότητας

5
4,5
4

3,5

3,5
3

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού

2,5
2

1,8

1,5
1
0,5
0
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Κλιματιστικά inverter

10. Φυσικός – Τεχνητός φωτισμός
Οι ανάγκες φωτισμού αποτελούν αναμφίβολα ένα σημαντικό παράγοντα στη καθημερινή μας ζωή
και απαιτούν σημαντικά ποσά ενέργειας. Ο σωστός σχεδιασμός του τεχνητού φωτισμού, η αξιοποίηση του
φυσικού φωτισμού, η χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, η
επιλογή κατάλληλων φωτιστικών σωμάτων και η σωστή συντήρησή τους αποτελούν μόνο μερικά μέτρα για
εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό εξαρτάται από την ισχύ των λαμπτήρων (watt)
και το χρόνο λειτουργίας τους. Οι σύγχρονοι οικονομικοί λαμπτήρες, για το ίδιο επίπεδο φωτεινότητας με
τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, έχουν 10 φορές μεγαλύτερο χρόνο ζωής και απαιτούν το ένα πέμπτο
της ηλεκτρικής κατανάλωσης. Το κόστος αγοράς τους είναι μεν μεγαλύτερο αλλά το συνολικό οικονομικό
όφελος κατά τη χρήση τους είναι σημαντικό ως αποτέλεσμα της χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος και της
μεγαλύτερης διάρκειας ζωής τους (1 λαμπτήρας χαμηλής κατανάλωσης αντιστοιχεί με 10 κοινούς
λαμπτήρες).
Για την επιλογή των λαμπτήρων, ο καταναλωτής θα πρέπει να συμβουλεύεται με προσοχή την
ενεργειακή ετικέτα του λαμπτήρα. Η ενεργειακή ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τη φωτεινότητα του
λαμπτήρα (lumen), την ισχύ (Watt), τη διάρκεια ζωής του (ώρες λειτουργίας) καθώς και για την ενεργειακή
κατηγορία του λαμπτήρα, σε κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A-G (φθίνουσα σειρά).
Λαμπτήρας
Λειτουργία
Ισχύς (W)
Κατανάλωση (kWh)
Κοινός
1 ώρα
100
0,10
Κοινός
1 ώρα
60
0,06
Οικονομικός
1 ώρα
20
0,02
(ίδιας φωτεινότητας
με τον κοινό 100W)
Πέραν των λαμπτήρων φθορισμού σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρουν και οι
εναλλακτικές τεχνολογίες για φωτισμό όπως, οι αναβαθμισμένες λάμπες αλογόνου (improved halogen
lamps, with xenon gas filling), οι λαμπτήρες φωτεινών εφφέ (LED, light emitted diode) και οι λάμπες
νατρίου υψηλής εκκένωσης.
Η εγκατάσταση αισθητήρων φωτισμού σε χώρους όπου δεν χρειάζεται μόνιμος φωτισμός αποτελεί
ένα ακόμα μέτρο για εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό. Ο αισθητήρας ενεργοποιεί το φωτιστικό ώστε
να λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει κίνηση και για χρόνο τον οποίο μπορεί να καθορίσει ο χρήστης.
Υπάρχει επίσης η επιλογή των αισθητήρων φωτισμού με φωτοκύτταρα που ανάβουν και σβήνουν τα
φώτα ανάλογα με τη διαθέσιμη ποσότητα φωτός ημέρας καθώς και οι χρονοδιακόπτες, που ρυθμίζουν το
άναμμα και σβήσιμο των φώτων ανάλογα με τη χρήση των χώρων. Σε κάθε περίπτωση, τον καλύτερο τρόπο
εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό αποτελεί η μέγιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και η
ορθολογική χρήση του τεχνητού φωτισμού αναλόγως του χώρου και των αναγκών μας. Έξαλλου, μια
μελέτη φωτομετρίας από ειδικούς, μπορεί να καθορίσει τις ακριβείς ανάγκες φωτισμού των κτιρίων και των
εξωτερικών χώρων.
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Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι τρόποι για εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό, οι οποίοι δεν
απαιτούν καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση αλλά αφορούν αποκλειστικά τη σωστή συμπεριφορά των
χρηστών τους.
Λάμπα πυρακτώσεως
Οι λάμπες πυρακτώσεως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σπάταλου ενεργειακά
προϊόντος.και αυτό γιατί η αποδιεγερση των ατόμων βολφραμιου έχει ως αποτέλεσμα την εκπομπή
φωτονίων στην περιοχή του ορατού φωτός κατά μικρό ποσοστό(περίπου 10%). Μία μόνο λάμπα
πυρακτώσεως προκαλεί την έκλυση στην ατμόσφαιρα 150 κιλών διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο. επίσης η
ποσότητα υδραργύρου στην ατμόσφαιρα λόγω παραγωγής ηλ. ρεύματος που εκλύεται από την λάμπα αυτή
είναι 13.4mg

Λάμπα φθορισμού
Οι λαμπτήρες φθορισμού η CFL καναλώνουν υλικό από τις καθόδους που εκπέμπουν τα ηλεκτρόνια
που είναι απαραίτητα για την έναυση του λαμπτήρα. Όταν το υλικό αυτό καταναλωθεί, τότε δεν είναι
δυνατό να ανάψει πλέον ο λαμπτήρας.Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι κατασκευασμένοι να διαρκούν από
750 έως 2000 ώρες, με μέση τιμή τις 1000 ώρες, ενώ οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας CFL έχουν
αντίστοιχη διάρκεια ζωής από 6000 έως 15000 ώρες. Εν αντειθεσει όμως με τις λαμπες πυρακτωσεως η
Ποσότητα υδραργύρου στην ατμόσφαιρα που εκλειουν ειναι 2.7mg
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Ballast
Περιγραφή
Συσκευή που βοηθά στην εκκίνηση και τη ρύθμιση της λειτουργίας των λαμπτήρων φθορισμού. Η
συμβατική του μορφή περιλαμβάνει ηλεκτρομαγνήτη ενώ υπάρχουν και ηλεκτρονικής μορφής.
Τύποι

Στιγμιαίας εκκίνησης: υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά προκαλεί μείωση του
χρόνου ζωής του λαμπτήρα. Συστήνονται για χώρους που δεν απαιτείται συχνός χειρισμός του
φωτισμού με διακόπτες.

Ταχύτατης εκκίνησης: σπάνια η χρήση τους γιατί μειώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα
χωρίς αντάλλαγμα.

Με πρόγραμμα εκκίνησης: ενεργειακά αποδοτικά ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την επίδραση
των ελέγχων και του κύκλου χειρισμού. Ενδείκνυνται για όλες τις εφαρμογές και ιδιαίτερα για
εκείνες με μικρό κύκλο χειρισμού.

Με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης φωτισμού (dimming): απαιτούν επιπλέον
επένδυση αλλά προσφέρουν αύξηση της αποδοτικότητας και της ευελιξίας του συστήματος. Είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικά για αίθουσες με φυσικό φωτισμό, αίθουσες Η/Υ και χώρους προβολών.
Συντελεστής απόδοσης «Ballast factor»
Εκφράζει το ποσοστό της βαθμολογημένης (αναγραφόμενης) φωτεινής ροής (lm)και της
ισχύος που χρησιμοποιήθηκε.
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 NLO (Normal Light Output): παράγει το 87% της βαθμολογημένης εξερχόμενης φωτεινής
ροής.
 RLO(Redused Light Output): παράγει το 75 % της βαθμολογημένης εξερχόμενης φωτεινής
ροής, χρησιμοποιεί 12-20% λιγότερη ισχύ από NLO.
 HLO(High Light Output): ηλεκτρονικό, χρησιμοποιείται όπου απαιτείται αυξημένος
φωτισμός. Τυπική μορφή του παράγει 115-120% της βαθμολογημένης εξερχόμενης φωτεινής ροής.
Για μια αύξηση της ισχύος της τάξης του 15-20%.
Λαμπτήρας Αλογόνου
Στην προσπάθεια για αύξηση της απόδοσης αλλά και της διάρκεια ζωής των λαμπτήρων
πυρακτώσεως οι κατασκευαστές δημιούργησαν τους λαμπτήρες χαλαζία-ιωδίου γνωστούς ως λαμπτήρες
αλογονου.Η λειτουργία τους είναι η εξής-το βολφραμιο διασπάται λόγο υψηλής θερμοκρασίας που
επικάθεται στο νήμα και έπειτα ακολουθεί τον ίδιο κύκλο (εικ 1). Κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους η
θερμοκρασία του νήματος φτάνει τους 3100οc έτσι η απόδοση φωτός είναι διπλάσια των συνηθισμένων
λαμπτήρων πυρακτώσεως Ο λαμπτήρας αλόγονου μπορεί να ενεργοποιήσει την ίνα του σε μια υψηλότερη
θερμοκρασία απ‘ ό,τι σε έναν τυποποιημένο γεμισμένο αέριο λαμπτήρα του παρόμοιου wattage χωρίς
απώλεια λειτουργούσας ζωής. Αυτό του δίνει αποτελεσματικότητα (10-30%)

Λάμπα υδραργύρου
Ο λαμπτήρας ατμού υδραργύρου αποτελείται κυρίως από ένα τόξο. Κατά κανόνα το υλικό από το
οποίο είναι κατασκευασμένο το τόξο είναι από λιωμένο χαλαζία και τοποθετείται μέσα σε ένα ευρύτερο
βοριοπυριτικό γυαλί.Η εξωτερική λάμπα παρέχει θερμική μόνωση και προστασία από την υπεριώδη
ακτινοβολία. Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου προσφέρουν μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και
έντονο φωτισμό.. Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου σπάνια καίγονται εντελώς.Η λάμπα παράγει 50% λιγότερο
φως κάθε πέντε χρόνια, σε σημείο που να καταστεί αναποτελεσματική.
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Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης
Διακρίνονται σε λαμπτήρες χαμηλής και υψηλής πιέσεως. Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής
πιέσεως δίνουν φως χρυσόλευκο και έχουν μικρότερη απόδοση. Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου λειτουργούν
με τάση λίγο ψηλότερη των 220 V. Χρησιμοποιούνται εκεί όπου μας ενοχλεί το μονοχρωματικό κίτρινο
φως των λαμπτήρων χαμηλής πιέσεως ή αντικαθιστούν τους λαμπτήρες ατμών υδραργύρου,όταν θέλουμε
υψηλότερες αποδόσεις.

Λάμπες Led
Η λάμπα με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, με δεδομένο ότι το ένα πέμπτο περίπου (19%)
της ενεργειακής κατανάλωσης παγκοσμίως χρησιμοποιείται για φωτισμό. Ο νέος λαμπτήρας φωτισμού
διαρκεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, 25 χρόνια.
Είναι μια λάμπα φιλική στο περιβάλλον, φωτεινή όσο οι συμβατικές, αλλά έχει περισσότερο κόστος
(γύρω στα 35 ευρώ).
Η νέα λάμπα LED, μόλις επτά βατ,μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διακόπτες αυξομείωσης του
ρεύματος (ρεοστάτες φωτισμού) και δεν περιέχει υδράργυρο.
Σύμφωνα με την εταιρία που την παράγει, η λάμπα έχει διάρκεια ζωής 36.000 ωρών ή 25 ετών (με
μέση ημερήσια χρήση 4 ωρών), έναντι λιγότερο από ένα χρόνο για την ισοδύναμη λάμπα πυράκτωσης και
5,5 χρόνια για τη λάμπα φθορισμού. Μια εναλλακτική λάμπα LED, που διαρκεί 25 χρόνια, δεν θα ήταν
συμφέρουσα για μια εταιρία παραγωγής (ενώ ασφαλώς δεν θα ενθουσιάσει ούτε τα καταστήματα λιανικής),
αλλά οι υποστηρικτές της νέας λάμπας αισιοδοξούν ότι η αγορά θα είναι τεράστια, εκτιμώντας ότι θα
πουλιούνται 15 δισ. λάμπες κάθε χρόνο στο μέλλον.
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Οι λαμπτήρες φθορισμού καταναλώνουν 4 – 5 λιγότερη ενέργεια από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.
Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης, οποίοι κοστίζουν αρκετά ακριβά,
καταναλώνουν κι αυτοί 4-5 φορές λιγότερη ενέργεια και έχουν διάρκεια ζωής από 8 – 15 φορές
περισσότερο από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Με τις λάμπες αυτές έχουμε κέρδος 12 € το χρόνο στο
λογαριασμό της Δ.Ε.Η. για κάθε λάμπα και μειώνουμε την ρύπανση της ατμόσφαιρας με διοξείδιο του
άνθρακα.
Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως πέρα από την ρύπανση της που προκαλούν λόγω της μεγαλύτερης
κατανάλωσης ενέργειας, μετατρέπουν το 90 % της ενέργειας σε θερμότητα πράγμα που συμβάλει στην
υπερθέρμανση του πλανήτη μας.
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Lm/ w

Ώρες
Λειτουργίας

Μερες/ετος
Λειτουργίας

Αποτίμηση για
25 χρόνια

κόστος
σε εύρο

Κόστος
Για
25 Χρόνια

ενέργεια
(kw)

Κόστος
kwh

Κόστος λετουρ. συνολικό
Σε ευρο
Κόστος

256

36,5

36.000

9000μερες
25 χ ρόνια

1

5

35

252

0,07

17,64

52,64

17

256

15,07

2.000

500 μέρες
1.3χ ρονια

19

2,50

47,5

612

0,07

42,84

90,34

Νατρίου υψηλής
Πίεσης

273

256

0,93

20.000

5000μερες
13.8χ ρονια

2

14,96

29,92

9.828

0,07

687,9

717,82

πυράκτωσης

24,6

256

10,4

1.000

250 μέρες
8.3 μήνες

25

0,75

18,75

885,6

0,07

61,95

80,7

φθορισμού

95,7

256

2,67

10.000

2.500μερες
6.9 χρόνια

4

1,30

5,2

3.445

0,07

241,15

246,35

υδραργύρου

347,2

256

0,73

16.000

4000μερες
11.1χ ρονια

3

8,30

24,9

12.499

0,07

874,93

899,83

Είδος λαμπάς

Ισχύς
w

lm

Led

7

Αλ ογον ου

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Περιγραφή
Αποτελούνται γενικώς από:
Λαμπτήρες
Βάσεις λαμπτήρων ή Υποδοχείς
Ballasts ή μετασχηματιστές όταν χρειάζεται.
Ανακλαστήρες
Μέσα κάλυψης ή διάχυσης:για την αποφυγή θαμβώσεων και την ομοιόμορφη
κατανομή του φωτισμού.
Κατηγορίες
Υπάρχει τεράστια ποικιλία φωτιστικών και εδώ ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι γενικοί
τύποι.
Κρεμαστά υψηλής οροφής
Επιφανειακά
Ειδικής χρήσης
Σημαντήρες εξόδου (exit signs)
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Εκτός από τα απαιτούμενα συστήματα ελέγχου, που παρατίθενται υπό μορφή πινάκων (11α, 11β),
απαραίτητη κρίνεται η εκπαίδευση των κατόχων του κτιρίου στη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του
συστήματος ελέγχου.
Παράδειγμα υπολογισμού κατανάλωσης ηλεκτρισμού με λαμπτήρες φθορισμού και πυρακτώσεως.
Για να υπολογίσουμε την κατανάλωση ενός λαμπτήρα φθορισμού πολλαπλασιάζουμε την ισχύ του (watt)
επί τις ώρες που ανάβει και διαιρούμε με το 1.000, γιατί 1 kWh (κιλοβατώρα) είναι ίση με 1.000 watt.
Ένας λαμπτήρας 36 watt σε μια αίθουσα τ καταναλώνει σε μία ημέρα (4,5 ώρες, αν λειτουργεί συνέχεια:
36 Χ 4,5 = 162: 1.000 = 0,162 kWh
Η τάξη έχει 8 λαμπτήρες. Σε μια μέρα καταναλώνει:
0,162 Χ 8 = 1,296 kWh
Το σχολείο λειτουργεί περίπου 160 ημέρες το χρόνο. Άρα η τάξη καταναλώνει:
1,296 Χ 160 = 207,36 kWh
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Το κόστος αυτής της κατανάλωσης είναι:
207,36 Χ 0,12063 (κόστος kWh) = 25,013836 €
Αν αντί για λαμπτήρες φθορισμού είχαμε λαμπτήρες πυρακτώσεως, θα πληρώναμε:
25,013836 Χ 5 = 125,06918 €, γιατί οι λαμπτήρες πυρακτώσεως καταναλώνουν 5 φορές περισσότερη
ενέργεια.
Ένας λαμπτήρας 18 watt στην αίθουσα της Ε΄ τάξη καταναλώνει σε μία ημέρα (4,5 ώρες, αν λειτουργεί
συνέχεια:
18 Χ 4,5 = 81: 1.000 = 0,081 kWh
Μια άλλη τάξη έχει 36 λαμπτήρες. Σε μια μέρα καταναλώνει:
0,081 Χ 36 = 2,916 kWh
Το σχολείο λειτουργεί περίπου 160 ημέρες το χρόνο. Άρα η τάξη καταναλώνει:
2,916 Χ 160 = 466,56 kWh
Το κόστος αυτής της κατανάλωσης είναι:
466,56 Χ 0,12063 = 56,281132 €
Αν αντί για λαμπτήρες φθορισμού είχαμε λαμπτήρες πυρακτώσεως, θα πληρώναμε:
56,281132 Χ 5 = 281,40566 €, γιατί οι λαμπτήρες πυρακτώσεως καταναλώνουν 5 φορές περισσότερη
ενέργεια.

Μία λάμπα πυρακτώσεως, ξοδεύει το ~90% της ενέργειας -ρεύμα- για παραγωγή ζέστης και μόνο το
~10% για παραγωγή φωτός: παράγει μόνο ~14 lumens / watt.
Οι λάμπες οικονομίας -φθορίου, φθορισμου- παράγουν ~70 lumens / watt και οι λάμπες led ακόμα
περισσότερα (έχουμε ποικιλία).
Οπότε, για να το κάνουμε πιο κατανοητό, φανταστείτε χονδρικά ότι μία λάμπα πυρακτώσεως 40 watt, έχει
περίπου την ίδια απόδοση φωτός με έναν λαμπτήρα φθορισμού ~11 watt και την ίδια απόδοση με μία λάμπα
led ~4 watt.

Σημείωση: τα νούμερα είναι στο περίπου και δεν ισχύουν ακριβώς τα ίδια για κάθε λάμπα.

Αλλά ας συγκρίνουμε τις δύο τελευταίες λάμπες εν τάχυ, ώστε να δούμε τι πλεονεκτήματα και τι
μειονεκτήματα έχει η κάθε μία.
Οι λάμπες led:
1) είναι πιο οικονομικές σε κατανάλωση ρεύματος, αν συγκριθούν με μία φθορισμού ίδιας φωτεινότητας
2) έχουν 5-10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
3) άμεση maximum φωτεινότητα με το που την ανάβουμε (ενώ στις φθορισμού μερικές φορές στην αρχή
αργεί να πιάσει τη maximum φωτεινότητα)
4) δεν ζεσταίνονται καθόλου
5) δεν είναι ευαίσθητες σε κραδασμούς - χτυπήματα - καταπονήσεις
6) δεν τρεμοπαίζουν ποτέ
7) είναι πιο ακριβές, αλλά θα κάνετε απόσβεση σταδιακά λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος
8) μπορούμε να τις λειτουργήσουμε με dimmer (ροοστάτη) ενώ τους λαμπτήρες φθορισμού όχι
9) δεν περιέχουν μέσα τους διάφορες τοξικές και επικίνδυνες για την υγεία μας ουσίες (φυσικά και οι
λαμπτήρες φθορισμού μόνο αν σπάσουν είναι επικίνδυνες)
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ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και η πίεση για μείωση των εκπομπών CO2 αποτελούν
προτεραιότητα για πολλά σχολεία. Ο φωτισμός αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα εξοικονόμησης
ενέργειας καθώς η πεπαλαιωμένη και ενεργοβόρος τεχνολογία φωτισμού αντιστοιχεί στο 50%-70% του
λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος των περισσότερων σχολικών κτηρίων. Η μετάβαση στις πράσινες
εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε μειώνει το λειτουργικό κόστος και προσφέρει καλύτερη ποιότητα
φωτισμού. Επίσης, εάν αυτές οι λύσεις συνδυαστούν με τους ανιχνευτές φυσικού φωτός και παρουσίας, οι
δυνατότητες εξοικονόμησης αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Το σβήσιμο του φωτισμού όταν η σχολική
αίθουσα είναι άδεια οδηγεί σε εξοικονόμηση ύψους έως και 80%.
Σύμφωνα με οδηγίες για το σχεδιασμό σχολείων θα πρέπει σε ένα σχολικό κτίριο να εξασφαλίζονται
τα εξής:
Ελάχιστος διατηρούμενος2 φωτισμός αιθουσών διδασκαλίας στο επίπεδο εργασίας,
300 lux και για εργασίες μεγαλύτερων απαιτήσεων 500 lux.
Ελάχιστος διατηρούμενος φωτισμός στο επίπεδο του δαπέδου 80 έως120 lux για
διαδρόμους και κλιμακοστάσια.-175 έως 250 lux για χώρους εισόδου, προθαλάμους και χώρους
αναμονής.
Ελάχιστος διατηρούμενος φωτισμός στο επίπεδο εργασίας για χώρους υποδοχής από
250 έως 350 lux.
Για αίθουσες Η/Υ συστήνεται φωτισμός από 15-30 fc [11]
Ο δείκτης θάμβωσης πρέπει να είναι μικρότερος του 19, ενώ πρέπει να αποτραπούν
οπτικές δυσχέρειες από ανακλάσεις ιδιαίτερα σε οθόνες Η/Υ.
Ο λόγος ομοιομορφίας του ηλεκτροφωτισμού στις αίθουσες διδασκαλίας δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 0.8 πάνω στο επίπεδο εργασίας.
Η αντίθεση φωτισμού (contrast) μεταξύ της οπτικής εργασίας και του άμεσου
περιβάλλοντος χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3:1, ενώ η αντίθεση μεταξύ των φωτεινότερων
επιφανειών στο οπτικό πεδίο και της οπτικής εργασίας το 10:1.[11]
Αποφυγή των διακυμάνσεων της έντασης του φωτός (flicker) [4,34].
Ο απλούστερος τρόπος είναι να αντικαταστήσετε τους κλασικούς λαμπτήρες φθορισμού
εξοπλισμένους με ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ, με λαμπτήρες φθορισμού με ηλεκτρονικό μπάλαστ. Η
εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30% ξεκινά από τη στιγμή που θα πραγματοποιήσετε την αντικατάσταση.

Αισθητήρες κίνησης
Σε όποιο χώρο και αν εργάζεται κανείς, μπορεί να παρατηρήσει ένα κοινό στοιχείο. Τη χρήση
φωτισμού! Σημαντικός παράγοντας ενεργειακού κόστους για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, ο
φωτισμός είναι μια αναγκαία δαπάνη.
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Δυστυχώς όμως η ορθολογική χρήση του είναι μια από τις λιγότερο προσεγμένες παραμέτρους στην
καθημερινότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Το ενεργειακό και κατ’ επέκταση το ταμειακό κόστος της κακής
χρήσης του είναι ένα σωρευτικό μέγεθος που συχνά παραβλέπεται από τους εργαζόμενους και τους
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, καθώς δεν έχει άμεσα εμφανή οικονομικό αντίκτυπο.
Ας δούμε όμως έναν απλό υπολογισμό σε βάθος ενός έτους του κόστους φωτισμού για μια
επιχείρηση. Στο παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε ένα τυπικό φωτιστικό σώμα τεσσάρων λαμπτήρων
φθορισμού Τ8 των 18W, εξοπλισμένο με μαγνητικά ballast.
Υποθέτουμε ότι το συνολικό κόστος κιλοβατώρας βρίσκεται στα 0,10 ευρώ.
Φωτιστικό σώμα: 1
Αριθμός Τ8 λαμπτήρων: 4
Κατανάλωση λαμπτήρα: 18 Watt
Ballast: Μαγνητικό
Κατανάλωση / ώρα: 0,09 kW/h
Ώρες λειτουργίας / ημέρα: 12
Ημέρες λειτουργίας / έτος: 240
Κόστος kW/h: 0,10 €
Κόστος φωτισμού ετησίως: 25,92 €
Ας υποθέσουμε όμως ότι μια επιχείρηση έχει 1500 τέτοια φωτιστικά σώματα. Ξαφνικά η επιχείρηση
αντιμετωπίζει ένα έξοδο 38.880€ ετησίως. Ας υποθέσουμε και πάλι ότι υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος του
φωτισμού και ότι ημερησίως τα σώματα λειτουργούν 2 ώρες περισσότερες από ότι απαιτείται. Σύμφωνα
πάντα με τον παραπάνω πίνακα θα είχαμε 4,32€ ζημία ανά σώμα ετησίως. Άρα 6.480€ στο σύνολο των
φωτιστικών σωμάτων το έτος.
Η μη αναγκαία χρήση φωτισμού είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη. Ο πιο άμεσος και σίγουρα
αποτελεσματικός τρόπος είναι η χρήση αισθητήρων παρουσίας. Πρόκειται για αισθητήρες κίνησης
αυξημένης ευαισθησίας και συνεπώς κατάλληλους για χώρους εργασίας (π.χ. γραφεία) αλλά και άλλους. Η
χρήση τους μάλιστα έχει μελετηθεί εκτενώς και από το Αμερικάνικο Τμήμα Ενέργειας (DOE – Department
of Energy) αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Intelligent Energy Europe). Ο παρακάτω πίνακας
εμπεριέχει παραδείγματα εξοικονόμησης.
Τύπος Χώρου Χρήσης
Εξοικονόμηση εντός ωρών εργασίας Εξοικονόμηση εκτός ωρών εργασίας
Αποχωρητήρια
18%
42%
Αίθουσες Συνεδριάσεων
27%
23%
Χώροι Γραφείων
25%
13%
Αίθουσες Διδασκαλίας
23%
35%
Τύπος Χώρου Χρήσης
Αποχωρητήρια
Αίθουσες Συνεδριάσεων
Χώροι Γραφείων
Αίθουσες Διδασκαλίας

Συνολική Εξοικονόμηση %
60%
50%
38%
55%

Σήμερα η τεχνολογία των αισθητήρων παρουσίας έχει εξελιχθεί σε βαθμό τέτοιο ώστε να μπορεί να
προσφέρει παράπλευρες ωφέλειες και κατά συνέπεια μεγαλύτερη εξοικονόμηση, με εξαιρετικό αισθητικό
αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα χαρακτηριστικά τους:
• Απλοί αισθητήρες on/off σταθερής χρονοκαθυστέρησης
• Αισθητήρες on/off μεταβλητής χρονοκαθυστέρησης
• Αισθητήρες on/off βάση έντασης φυσικού φωτισμού
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• Αισθητήρες ελεγχόμενης μέγιστης και ελάχιστης έντασης φωτισμού
• Αισθητήρες ελεγχόμενου χρόνου αυξομείωσης της έντασης φωτισμού
Η χρήση αισθητήρων μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις να συνδυάσουν τη
λειτουργική τους αποδοτικότητα με την περιβαλλοντική ευθύνη.
Γυμνάσιο Λουτρού
Εκτιμώμενο αναμενόμενο όφελος: ως και 30 % εξοικονόμηση ενέργειας
Υπάρχων Τεχνητός φωτισμός
Αίθουσες σχολείου: 6 αίθουσες διδασκαλίας – 1 εργαστήριο τεχνολογίας – 1 εργαστήριο φυσικής –
1 εργαστήριο πληροφορικης – 2 γραφεία – 1 αμφιθεατρικος χώρος 190 m²
Αίθουσες διδασκαλίας

Εμβαδόν αίθουσας διδακαλίας: 50 m²
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμού στις αίθουσες διδασκαλιας: 16 σε κάθε αίθουσα
Διάρκεια λειτουργίας: 3 ώρες την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 9 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 594 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
594Χ16 = 9504 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες σε κάθε αίθουσα
9504Χ6 = 57024 ώρες το χρόνο και στις 6 αίθουσες διδασκαλίας
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 36 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 36Χ57024 = 2052864 Wh ή 2052,86 Kwh

Εργαστήρια
Εμβαδόν εργαστηρίων τεχνολογίας – φυσικής – πληροφορικής: 50 m² το καθένα
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμού στα εργαστήρια: 18 σε κάθε εργαστήριο
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Εργαστήριο τεχνολογίας
Διάρκεια λειτουργίας: 8 ώρες την εβδομάδα – 8 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 256 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
256Χ18 = 4608 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες στο εργαστήριο
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 36 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 36Χ4608 = 165888 Wh ή 165,89 Kwh
Εργαστήριο φυσικής
Διάρκεια λειτουργίας: 8 ώρες το μήνα – 8 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 64 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
64Χ18 = 1152 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες στο εργαστήριο
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 36 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 36Χ1152 = 41472 Wh ή 41,47 Kwh
Εργαστήριο πληροφορικής
Διάρκεια λειτουργίας: 12 ώρες την εβδομάδα – 8 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 96 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
96Χ18 = 1728 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες στο εργαστήριο
Ισχύς αλαμπτήρα φθορισμού: 36 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 36Χ1728 = 62208 Wh ή 62,21 Kwh
Γραφεία
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Εμβαδόν γραφείων: 78 m² το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 11 m² το γραφείο της
Διεύθυνσης
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμου στα δύο γραφεία: 21 στο γραφείο διδασκόντων - 4 στο γραφείο της
Διεύθυνσης
Διάρκεια λειτουργίας: 3 ώρες την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 9 μήνες το
χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 594 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
594Χ25= 14850 ώρες όλοι οι λαμπτήρες στα γραφεία
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 36 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 36Χ 14850 = 534600 Wh ή 534,6 Kwh

Αμφιθεατρικός χώρος

Εμβαδόν αμφιθεατρικού χώρου: 190 m²
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμού στον αμφιθεατρικό χώρο: 14 λαμπτήρες φθορισμου των 36 Watt –
20 λαμπτήρες φθορισμού(κυκλικοί) των 32 Watt
Διάρκεια λειτουργίας: 1 ώρα την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 9 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 198 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
= 198Χ34 = 6732 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες στο αμφιθέατρο
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμου: 14 των 36 Watt – 20 των 32 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 36Χ2772 +32Χ3960= 226512Wh ή 226,52 Kwh

Συνολικός αριθμός:
Συνολική κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 3083,55 Kwh το χρόνο από τους
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση λαμπτήρων φθορισμού: 3083,55Χ0,21 =
647,55 ευρώ το χρόνο
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Με τη χρήση ηλεκτρονικών ballast στους λαμπτήρες φθορισμού έχουμε εξοικονόμηση
ενέργειας περίπου 20%: 696,11 Χ 0,20 = 129,51 ευρώ το χρόνο

Παράδειγμα ηλεκτρικού λαμπτήρα led για εξοικονόμηση ενέργειας

Ποσότητα LED: 276pc's - Tube light T8 - Τάση λειτουργίας: 230vAC
Απόδοση σε Lumen: 1500 lm - Θερμοκρασία Χρώματος (λευκού): 3.000K ~ 6.000ΊK
Κατανάλωση: 15W - Γωνία δέσμης: 120 μοίρες - Χρόνος ζωής: 35.000h
Στους οικιακούς χώρους όπου ο οι ώρες λειτουργίας είναι λίγες προτιμούνται λαμπτήρες LED με
35.000 ώρες ζωής μιας και κάνοντας έναν απλό υπολογισμό θα δούμε ότι για 5 ώρες λειτουργίας ανά ημέρα
θα χρειαστεί να τους αλλάξουμε σε 19 !!! χρόνια (5 χ 365=1825 ώρες / έτος)
Τα προϊόντα της σειράς έχουν χαμηλότερη τιμή για να είναι προσιτά στους καταναλωτές.
Ο λαμπτήρας αυτός είναι ιδανικός για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού 36w(1,2m) και
χρησιμοποιείτε για κύριο ή κρυφό φωτισμό.
Η σειρά των Τ8 λαμπτήρων διατίθεται σε όλα τα standard μεγέθη των κοινών λαμπτήρων
φθορισμού.
Χαμηλότερη κατανάλωση (λιγότερο από το μισό) και πολύ χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας.

Προσφορές λαμπτήρων φθορισμού Led:
1. Τ8 Tube Light Series

Τιμή: 55,90 ευρώ (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
Εφαρμογές
Η λάμπα Τ8 LED είναι Φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας, είναι ένα νέο προϊόν που μπορεί να
υποκαταστήσει το φως της ημέρας.
Παραδοσιακά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα σχεδόν τα είδη των συνθηκών που χρειάζονται φως,
όπως εργοστάσια, ξενοδοχεία, καταστήματα, δρόμους, και ούτω καθεξής.
Χαρακτηριστικά
LED Chip: 3528 Epistar
Ποσότητα Led: 240 smd 3528
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Υλικά: Αλουμίνιο + PC Cover
Τάση εισόδου: AC85-265V
Lumens: 1200 m(6000-6500K)
luminous efficiency: 80lm/W
Ισχύς: 15 watt
Power factor: >95%
Working Frequency: 50-60Hz
Pin type: T8- G13
Μέγεθος: 1200 χιλιοστά / 1200*26mm (120 Εκατοστά)
Εγγύηση: 2 χρόνια
Οικολογικό Προϊόν: Δεν εκπέμπει ακτινοβολία UV και IR
2.
PST-8T8-120C Λάμπα Led 13 W τύπου φθορίου T8 120cm Cold White

Μοντέλο: PST-8T8-120C
Κωδικός: PRD-000010634
Μονάδα Μέτρησης: Τεμάχιo

Τιμή
Καταλόγου:

39,00 €

στη τιμή συμπεριλαμβάνεται
Φ.Π.Α.



Χαρακτηριστικά

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Τάση λειτουργίας: 85 - 265 V AC
Βάση: T8 - G13
Ισχύς: 13W
Αριθμός Led: 120 Τεμ. Led SMD 3014
Ακτινοβολία UV & IR: Οχι
Φωτεινότητα: 1200 Lm
Beam angle: 180 Μοίρες διασπορά
Χρόνος ζωής: >50.000 Ωρες
Θερμοκρασία χρώματος: 6000ο - 6500o Κ Cold White
Διαστάσεις: Φ26 x 1.198 mm μήκος
Αντιστοιχία: 36 W Λάμπα Φθορίου

3. ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΜΕ LED GLACIAL 120cm 6000K
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Λάμπα τύπου φθορίου Τ8 με LED μήκος 120cm - 16W Cool. Εξοικονόμηση ενέργειας 50% 35.000
ώρες λειτουργίας
Τιμή: €81.06
4. Λαμπτήρες LED Φθορισμού - T8 LEDISON LED Tube 1200mm, 18W, 1200lm, Ψυχρό
Λευκό - Διαφανές κάλυμμα

Κωδικός Προϊόντος: 11665
Τιμή Καταστήματος:

47,30 €

Η
HKαταστήματος
Λαμπτήρες LED Φθορισμού - T8 LEDISON LED Tube 1200mm, 18W, 1200lm, Ψυχρό Λευκό Διαφανές κάλυμμα

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8 36W με LED 18W
Οι Ledison λαμπτήρες LED μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεση αντικατάσταση των συμβατικών
λαμπτήρων φθορισμού. Καταργείτε το starter από τα υπάρχοντα φωτιστικά φθορισμού και στη συνέχεια
μπορείτε να αντικαταστήσετε τις φθορισμού με LED σωλήνα του ίδιου μεγέθους. Οι λαμπτήρες Ledison Τ8
είναι διαθέσιμοι σε μήκη 0.6m, 0.9m, 1.2m, 1.5m και 1.8m.
Θερμοκρασία χρώματος (Kelvin)
Θερμό λευκό 2700Κ – 3000Κ
Κατάλληλο για γραφεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, Boutiques, βιβλιοθήκες.
Φυσικό λευκό 4000Κ – 4500Κ
Κατάλληλο για εκθεσιακούς χώρους, βιβλιοπωλεία, γραφεία.
Ψυχρό λευκό 5000Κ – 6000Κ
Κατάλληλο για κοσμηματοπωλεία, μουσεία, νοσοκομεία.
Πλεονεκτήματα
- Ακόμη περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη απόδοση
- Χρόνος λειτουργίας που ξεπερνά τις 50,000 ώρες
- Δεν θερμαίνονται όπως οι συμβατικοί λαμπτήρες
- Ανθεκτική κατασκευή, δεν είναι εύθραυστες σαν τις φθορίου και πυρακτώσεως
236

- Δεν περιέχουν χημικές ουσίες και υδράργυρο
- Αποδίδουν την μέγιστη φωτεινότητα αμέσως. Οι λάμπες φθορισμού απαιτούν περισσότερο από ένα λεπτό
μέχρι να φτάσουν την μέγιστη απόδοση
- Πολύ εύκολη αντικατάσταση, δεν απαιτείται κανένα επιπλέον εξάρτημα
- Το μέγεθος και το σχήμα είναι όμοιο με τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι μακρόστενοι λαμπτήρες
φθορισμού όταν αντικατασταθούν από τους αντίστοιχους τύπου LED δεν χρειάζονται starter & ballast
5. Λαμπτήρες LED Tube 120cm 12W (Ψυχρό Λευκό - Διαφανές κάλυμμα)
Λαμπτήρες LED Φθορισμού - T5 LEDISON LED Tube 1200mm,12W, 1200lm

Κωδικός Προϊόντος: 10725
Τιμή Καταστήματος:

44,00 €

6.Κυκλικός Λαμπτήρας Φθορισμού Τ9 22W

Τιμή: €6,10





Εξαιρετικά Οικονομικός
Πολύ Καλή Ποιότητα Φωτός
Άριστη Φωτεινή Ροή στα 1350lm
Πεδία Εφαρμογής: Δημόσια Κτίρια, Εστιατόρια, Βιομηχανία, Καταστήματα, Σουπερμάρκετ, Ξενοδοχεία και

Οικιακή Χρήση.
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Δυνατότητα Ροοστάτησης με τους κατάλληλους μετασχηματιστές OSRAM
Ονομαστική Τάση 22W ~ 50Hz
Θερμοκρασία Χρώματος 2700Κ, 6500Κ και 4000Κ
Διάμετρος Σωλήνα: 29mm
Διάμετρος Κυκλικού Λαμπτήρα: 216.0mm
Μέση Διάρκεια Ζωής: 7500h
Βάση: G10q

Κατάλληλο για Εσωτερική Χρήση

Τεχνητός φωτισμός για εξοικονόμηση ενέργειας
Αίθουσες διδασκαλίας
Εμβαδόν αίθουσας διδακαλίας: 50 m²
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμού στις αίθουσες διδασκαλιας: 16 σε κάθε αίθουσα
Διάρκεια λειτουργίας: 3 ώρες την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 9 μήνες το
χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 594 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
594Χ16 = 9504 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες σε κάθε αίθουσα
9504Χ6 = 57024 ώρες το χρόνο και στις 6 αίθουσες διδασκαλίας
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 12Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 12Χ57024 = 684288Wh ή 684,288 Kwh
Διάρκεια λειτουργίας λαμπτήρων: >50000 ώρες ο λαμπτήρας
Αν ο λαμπτήρας λειτουργεί 594 ώρες το χρόνο – Θα λειτουργήσει για περίπου 84 χρόνια!!!
Κόστος λαμπτήρα = 44 ευρώ
16 λαμπτήρες σε κάθε αίθουσα: 16Χ44=704 εύρω
6 αίθουσες διδασκαλίας: 6Χ704=4224 ευρώ συνολικά

Εργαστήρια
Εμβαδόν εργαστηρίων τεχνολογίας – φυσικής – πληροφορικής: 50 m² το καθένα
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμού στα εργαστήρια: 18 σε κάθε εργαστήριο
Εργαστήριο τεχνολογίας
Διάρκεια λειτουργίας: 8 ώρες την εβδομάδα – 8 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 256 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
256Χ18= 4608 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες στο εργαστήριο
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 12 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 12Χ4608 = 55296 Wh ή 55,296 Kwh
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Διάρκεια λειτουργίας λαμπτήρων: >50000 ώρες ο λαμπτήρας
Αν ο λαμπτήρας λειτουργεί 256 ώρες το χρόνο – Θα λειτουργήσει για περίπου 195 χρόνια!!!
Κόστος λαμπτήρα = 44 ευρώ
18 λαμπτήρες στο εργαστήριο: 18Χ44=792 εύρω

Εργαστήριο φυσικής
Διάρκεια λειτουργίας: 8 ώρες το μήνα – 8 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 64 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
64Χ18 = 1152 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες στο εργαστήριο
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού:12 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 12Χ1152 = 13824 Wh ή 13,824 Kwh
Διάρκεια λειτουργίας λαμπτήρων: >50000 ώρες ο λαμπτήρας
Αν ο λαμπτήρας λειτουργεί 256 ώρες το χρόνο – Θα λειτουργήσει για περίπου 195 χρόνια!!!
Κόστος λαμπτήρα = 44 ευρώ
18 λαμπτήρες στο εργαστήριο: 18Χ44=792 εύρω

Εργαστήριο πληροφορικής
Διάρκεια λειτουργίας: 12 ώρες την εβδομάδα – 8 μήνες το χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 384 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
384Χ18 = 6912 ώρες το χρόνο όλοι οι λαμπτήρες στο εργαστήριο
Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 12 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 12Χ6912 = 82944 Wh ή 82,944 Kwh
Διάρκεια λειτουργίας λαμπτήρων: >50000 ώρες ο λαμπτήρας
Αν ο λαμπτήρας λειτουργεί 384 ώρες το χρόνο – Θα λειτουργήσει για περίπου 130 χρόνια!!!
Κόστος λαμπτήρα = 44 ευρώ
18 λαμπτήρες στο εργαστήριο: 18Χ44=792 εύρω
Γραφεία
Εμβαδόν γραφείων: 78 m² το γραφείο του συλλόγου διδασκόντων – 11 m² το γραφείο της
Διεύθυνσης
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμου στα δύο γραφεία: 21 στο γραφείο διδασκόντων - 4 στο γραφείο της
Διεύθυνσης
Διάρκεια λειτουργίας: 3 ώρες την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 9 μήνες το
χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 594 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
594Χ25= 14850 ώρες όλοι οι λαμπτήρες στα γραφεία
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Ισχύς λαμπτήρα φθορισμού: 12 Watt
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 12Χ 14850= 178200Wh ή 178,20 Kwh
Διάρκεια λειτουργίας λαμπτήρων: >50000 ώρες ο λαμπτήρας
Αν ο λαμπτήρας λειτουργεί 594 ώρες το χρόνο – Θα λειτουργήσει για περίπου 84 χρόνια!!!
Κόστος λαμπτήρα = 44 ευρώ
25 λαμπτήρες και στα δυο γραφεία: 25Χ44=1100 εύρω
Αμφιθεατρικός χώρος
Εμβαδόν αμφιθεατρικού χώρου: 190 m²
Αριθμός λαμπτήρων φθορισμού στον αμφιθεατρικό χώρο: 14 λαμπτήρες φθορισμου των 12Watt –
20 λαμπτήρες φθορισμού(κυκλικοί) των 22 Watt
Διάρκεια λειτουργίας: 1 ώρα την ημέρα – 5 ημέρες την εβδομάδα – 22 ημέρες το μήνα - 9 μήνες το
χρόνο
Συνολική διάρκεια σε ώρες: 198 ώρες το χρόνο ο κάθε λαμπτήρας
= 198Χ14 = 2772 ώρες το χρόνο λαμπτήρες των 12Watt στο αμφιθέατρο
= 198Χ20 = 3960 ώρες το χρόνο λαμπτήρες των 22Watt στο αμφιθέατρο
Κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 12Χ2772+ 22Χ3960= 33264+ 87120=120384Wh ή 120,384 Kwh
Διάρκεια λειτουργίας λαμπτήρων: >50000 ώρες ο λαμπτήρας
Αν ο λαμπτήρας λειτουργεί 198 ώρες το χρόνο – Θα λειτουργήσει για περίπου 252 χρόνια!!!
Κόστος λαμπτήρα των 12Watt = 44 ευρώ
Κόστος λαμπτήρα των 22Watt = 6,10 ευρώ
Συνολικό κόστος λαμπτήρων στον αμφιθεατρικό χώρο: 14Χ44+20Χ6,10=616+122=738 ευρώ
Συνολικός αριθμός: 189 λαμπτήρες φθορισμού led των 12 Watt και 20 λαμπτήρες κυκλικοί
φθορισμού των 22 Watt
Συνολική κατανάλωση το χρόνο(Kwh): 1134,936 Kwh το χρόνο από τους λαμπτήρες
Συνολικό κόστος λαμπτήρων φθορισμού led: 8438 ευρώ
Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0, 21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση λαμπτήρων φθορισμου: 1134,936Χ0,21 =
238,34 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη χρήση των υπάρχοντων λαμπτήρων φθορισμού:
3083,55Χ0, 21 = 647,55 ευρώ το χρόνο
Απόσβεση λαμπτήρων Φθορίου LED: 8438/(647,55-238,34)=8438/409,21=20,6 χρόνια
Οι λαμπτήρες φθορίου led δεν χρειάζονται ηλεκτρονικά ballast. Με την εγκατάσταση και
συστήματος με αισθητήρες κίνησης θα έχουμε επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30-40%.
238,34Χ0,35 = 83,41 ευρώ
Συνολικό κόστος κατανάλωσης με λαμπτήρες φθορίου led: 238,34-83,41=154,93 ευρώ το χρόνο
Συνολικό κόστος λαμπτήρων φθορισμού led +αισθητήρες κίνησης+κόστος εγκατάστασης: ~9000
ευρώ
Απόσβεση λαμπτήρων Φθορίου LED: 9000/(647,55-154,93)=9000/492,62=18,3 χρόνια
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11. Ξύλινες πέργκολες

Η ξύλινη πέργκολα αποτελεί εδώ και αιώνες αναπόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής, ιδιαίτερα σε χώρες με ζεστό κλίμα, όπως οι μεσογειακές. Εξίσου επιτυχώς έχει καταφέρει
να αφομοιωθεί από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική, διατηρώντας υψηλή λειτουργική και αισθητική
ποιότητα.
Πρόκειται για κατασκευή στέγασης εξωτερικών χώρων, ανοικτή περιμετρικά και με οροφή
ελεγχόμενης διαπερατότητας. Το κυρίαρχο στοιχείο που διαφοροποιεί την πέργκολα από άλλα είδη συχνά
χρησιμοποιούμενων στεγάστρων, όπως η τέντα και η κεραμοσκεπή, είναι η ανοικτή ή η ημιανοικτή οροφή.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής εναλλαγή του αέρα και εξασφαλίζεται ο αερισμός και
δροσισμός του στεγασμένου ή ημιστεγασμένου χώρου.
Οι πέργκολες χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν για τη σκίαση των χώρων. Ο σχεδιασμός και η
κατασκευή, ιδιαίτερα της οροφής, ελέγχει τη ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που διεισδύει στο
στεγασμένο χώρο, επιτυγχάνοντας ακόμη και πλήρη σκίαση.
Συχνά λειτουργούν ως διάφανα εξωτερικά δώματα, ορίζουν ένα συγκεκριμένο χώρο, πλαισιώνουν
μια συγκεκριμένη θέα ή χρησιμεύουν ως μεταβατικοί χώροι ανάμεσα στο κτίριο και το περιβάλλον.
Χρησιμεύουν και ως διακοσμητικά στοιχεία.
Τα υλικά, ο σχεδιασμός, ο τρόπος κατασκευής και το χρώμα μιας πέργκολας σε συνδυασμό με τη
συνοχή που παρουσιάζει με το κτιριακό ή φυσικό περιβάλλον αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες
που καθορίζουν την αισθητική της αξία.
Είδη και εφαρμογές
Οι πέργκολες διακρίνονται ως προς τη μορφή τους σε δυο κατηγορίες:

Ελεύθερη πέργκολα: Πρόκειται για κατασκευή που αποτελείται από ένα σύστημα
υποστυλωμάτων και δοκών, ικανό να εδράζεται αυτόνομα.

Εξαρτημένη πέργκολα: Στατικά είναι εξαρτημένη από άλλη κατασκευή, συνήθως από
κτίριο.
Λόγω της διαχρονικής αξίας του υλικού, οι πέργκολες, ελεύθερες ή εξαρτημένες, βρίσκουν ποικίλες
εφαρμογές.
Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται: σε οικιακές χρήσεις για σκίαση και στέγαση σε εισόδους, μπαλκόνια
και κήπους, σε υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας και σε δημόσιες πλατείες και πάρκα ως στέγαστρα
καθιστικών ή διαδρόμων.
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Κριτήρια σχεδιασμού
Παρά το περιορισμένο μέγεθος και την απλή δομή που χαρακτηρίζει μια ξύλινη πέργκολα, υπάρχουν
σχεδιαστικά στοιχεία και λεπτομέρειες που διαφοροποιούν τις κατασκευές και καθορίζουν τόσο τη
λειτουργικότητα, όσο και την αισθητική τους. Ο άρτιος σχεδιασμός μιας πέργκολας περιλαμβάνει επιλογές
σχετικές με τον τρόπο στήριξης και κατασκευής, τη μορφή και τη διαπερατότητα της οροφής, τον
εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που πρέπει να προβλεφτούν, τα υλικά, το χρώμα και τη διακόσμηση. Τα
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη λήψη των παραπάνω αποφάσεων είναι:

Η χρήση: Αρχικά απαιτείται να καθοριστεί ο τρόπος χρήσης της πέργκολας και από
αυτό θα εξαρτηθεί η τυπολογία και οι σχεδιαστικές προϋποθέσεις. Ανάλογα με το αν θα
χρησιμοποιηθεί για σκίαση ή προστασία από καιρικά φαινόμενα, σε χώρους στάσης ή κίνησης, για
τη στήριξη φυτών ή απλά για διακοσμητικούς λόγους, διαφοροποιούνται οι σχεδιαστικές απαιτήσεις.
Για παράδειγμα, η στήριξη φυτών με μεγάλο πρόσθετο βάρος απαιτεί στατική ενίσχυση της τυπικής
κατασκευής, η πιθανή χρήση της κατά τις νυχτερινές ώρες προϋποθέτει πρόβλεψη φωτισμού κ.α.

Το μέγεθος και το σχήμα: Το μέγεθος καθορίζεται από το είδος και τις διαστάσεις του
εξοπλισμού και των δραστηριοτήτων που θα φιλοξενηθούν, σε αναλογία βέβαια με την κλίμακα του
συσχετιζόμενου κτιρίου ή του περιβάλλοντος υπαίθριου χώρου. Η επιλογή του σχήματος ενδέχεται
να καθοριστεί από φυσικά όρια, όπως τα φυτά ή η ύπαρξη νερού, από άλλες κατασκευές, όπως
κτίρια, χώρους στάθμευσης ή πισίνες, ή να είναι ελεύθερη στην ευχέρεια του σχεδιαστή.

Η ηλιακή ακτινοβολία: Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και η ποσότητα του
φυσικού φωτός αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες προσανατολισμού και σχεδιασμού μιας
ξύλινης πέργκολας. Η ταυτόχρονη ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων τόσο το καλοκαίρι,
όσο και το χειμώνα απαιτεί σχεδιαστική πρόκληση.

Οι άνεμοι: Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς και τυχόν στροβιλισμοί που
δημιουργούνται από γειτονικές κατασκευές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δυνατοί άνεμοι ή άλλα
καιρικά φαινόμενα απαιτούν μεγαλύτερη αντοχή στην κατασκευή και μπορούν να λειτουργήσουν
ακόμη και αποτρεπτικά για τέτοιου είδους κατασκευές.

Η θέα και η ιδιωτικότητα: Οι πλευρικές όψεις μιας ξύλινης πέργκολας συνήθως είναι
ανοικτές, επιτρέποντας την ανεμπόδιστη θέα από και προς αυτήν. Εναλλακτικά και ανάλογα με το
βαθμό ιδιωτικότητας που επιθυμεί ο χρήστης, κατασκευάζονται μερικώς ή πλήρως κλειστές
πέργκολες.
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Υλικά κατασκευής
Η σύγχρονη βιομηχανία ξυλείας παρέχει διευρυμένη επιλογή προϊόντων για ξύλινες κατασκευές
εξωτερικών χώρων, όπως οι πέργκολες. Τα είδη που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην Ελλάδα είναι η
σουηδική ξυλεία από ερυθρελάτη, η σκανδιναβική πεύκη, η ευρωπαϊκή δρυς, η ευρωπαϊκή ελάτη, το βαθύ
κόκκινο μεραντί και ξυλεία τύπου oregon ή kaya. Τα δέντρα που προορίζονται για εκμετάλλευση
καλλιεργούνται με αποκλειστικό στόχο την υλοτόμηση. Διατίθενται σε στρογγυλούς ή τετραγωνικούς
κορμούς, καθώς και σε συγκολλητούς κορμούς διάφορων διατομών. Επιπλέον, με ειδικές βαφές ξύλου
μπορεί να επιτευχτεί οποιοσδήποτε χρωματικός συνδυασμός πέρα από το φυσικό.
Προτείνεται η χρήση ξυλείας που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για ενίσχυση της αντοχής. Ο
επιφανειακός εμβαπτισμός των ξύλων με μείγμα χημικών ουσιών αποτελεί μια ήπια κατεργασία και παρέχει
περιορισμένη προστασία. Τα εμποτισμένα ξύλα υπό πίεση παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στις καιρικές
συνθήκες, στην υγρασία, ειδικά στα σημεία επαφής με το έδαφος, και σε προσβολές μυκήτων και
μικροοργανισμών και συνεπώς συστήνονται για την κατασκευή τουλάχιστον του σκελετού της ξύλινης
πέργκολας. Ο εμποτισμός γίνεται με συντηρητικές ουσίες ασφαλείς για το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τα
ζώα, απαλλαγμένες πλήρως από τοξικά ή βαρέα μέταλλα, όπως το αρσενικό και το χρώμιο. Ενδιαφέρουσα
εναλλακτική για βαμμένο ξύλο είναι το βινύλιο. Οι πέργκολες από βινύλιο κατασκευάζονται από ξύλινο
σκελετό πεύκου που φέρει επίστρωση βινυλίου, συνήθως λευκού ή μαύρου χρώματος. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι ένα υλικό ιδιαίτερα ανθεκτικό σε υγρασία, αποχρωματισμό και παραμορφώσεις,
διατηρώντας τη δομική του ακεραιότητα.
Αν και το ξύλο είναι το πιο συνηθισμένο υλικό κατασκευής πέργκολας, μπορεί να συνδυαστεί
επιτυχώς και με άλλα υλικά και να ενσωματωθεί πλήρως στην παραδοσιακή και σύγχρονη αρχιτεκτονική
των κατασκευών. Οι πλίνθοι, η πέτρα και το αλουμίνιο χρησιμοποιούνται συχνά για την κατασκευή των
υποστυλωμάτων που στηρίζουν την ξύλινη οροφή. Επιπλέον, χαλύβδινες διατομές χρησιμοποιούνται
εναλλακτικά ως υποστυλώματα αλλά και ως συνδετήριοι δοκοί, συμβάλλοντας στη στατικότητα της
κατασκευής.

Τρόπος κατασκευής
Τα βασικά δομικά στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται κάθε πέργκολα, ανεξάρτητου τύπου και
μορφής, είναι το πέλμα, η κατακόρυφη δοκός ή το υποστύλωμα, η οριζόντια συνδετήρια δοκός και η οροφή.
Κάθε τμήμα της κατασκευής διαφέρει ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο σύνδεσης με τα
υπόλοιπα.
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Υποστύλωμα και πέλμα
Τα υποστυλώματα αποτελούνται είτε από ένα συμπαγές ξύλινο στοιχείο, συνήθως τετραγωνικής
διατομής, είτε από δυο δοκούς ορθογωνικής διατομής. Το πάχος και η αντοχή του υποστυλώματος
εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες στατικές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από το ύψος της πέργκολας(ιδανικό
ύψος 2,5 μέτρα), την απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων (ιδανική απόσταση 3,5 μέτρα), το βάρος της
οροφής, την τυχόν φύτευση και τα έκτακτα φορτία από καιρικά φαινόμενα.
Η επιτυχής πάκτωση των υποστυλωμάτων στο έδαφος αποτελεί το κλειδί για τη σταθερότητα της
ξύλινης πέργκολας. Οι τρόποι θεμελίωσης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
 Απευθείας τοποθέτηση στο έδαφος: Η συνήθης πρακτική είναι η δοκός να εμβαπτίζεται σε διάλυμα
πίσσας πριν να τοποθετηθεί στο έδαφος. Ακόμη και σ’ αυτήν την περίπτωση η επιτάχυνση της φθοράς του
ξύλου από την επαφή με την υγρασία και τους μικροοργανισμούς του εδάφους είναι αποτρεπτική για την
επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου.
 Εμφύτευση της δοκού απευθείας σε σκυρόδεμα: Αποτελεί βελτιωμένη προσέγγιση της
προηγούμενης μεθόδου. Βασικό μειονέκτημα κατά την κατασκευή είναι ο χρόνος που απαιτείται για την
πήξη του τσιμέντου, κατά τον όποιο πρέπει να διατηρείται σταθερή η καθαρότητα του υποστυλώματος. Και
σ’ αυτήν την περίπτωση συστήνεται η χρήση επεξεργασμένης ξυλείας, πολύ ανθεκτικής στην υγρασία, διότι
το τσιμέντο εγκλωβίζει νερό, προκαλώντας τη φθορά του υλικού.


Στήριξη υποστυλώματος σε πέλμα από σκυρόδεμα με μεταλλικές βάσεις αγκύρωσης:
Συνήθως χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα ή χαλύβδινα ελάσματα, επάνω στα οποία στερεώνεται με
μπουλόνια η μονή ή διπλή δοκός. Καθώς το έλασμα αγκυρώνεται στη βάση από σκυρόδεμα συστήνεται να
μένει κενό τουλάχιστον 2 εκατοστά για την προστασία του ξύλου από την υγρασία και την κυκλοφορία
αέρα. Οι ιδανικές διαστάσεις του τσιμεντένιου πέλματος είναι 7-12 εκατοστά περιμετρικά του σημείου
αγκύρωσης, ώστε να μη ραγίσει το σκυρόδεμα και σε βάθος ανάλογα με το βάρος της κατασκευής, τους
ανέμους και τη σαθρότητα του εδάφους. Η εμφανής του επιφάνεια κατασκευάζεται με ελαφριά κλίση για
την αποστράγγιση του νερού. Το πέλμα πρέπει να πατάει σε συμπαγές χώμα και προαιρετικά
χρησιμοποιείται υπόβαση από σκύρα πριν από την εφαρμογή του.
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Οριζόντια δοκός (κεφαλοδοκός)
Οι οριζόντιες δοκοί χρησιμοποιούνται για να καλύψουν την απόσταση μεταξύ δυο υποστυλωμάτων
και να συνδέσουν στατικά το σύστημα για την αποτελεσματική διανομή των φορτίων. Έχουν μικρότερες
διατομές από τα υποστυλώματα, επειδή δέχονται μικρότερα φορτία και τοποθετούνται παράλληλα ή κάθετα
προς τη μεγάλη διάσταση της κατασκευής. Από στατικής πλευράς προτείνεται η τοποθέτηση της δοκού
επάνω από το υποστύλωμα, ώστε τα φορτία να μεταφέρονται μέσω συμπίεσης. Στην περίπτωση διπλού
υποστυλώματος η δοκός τοποθετείται μεταξύ των υποστυλωμάτων και αγκυρώνεται εκατέρωθεν. Μια άλλη
επιλογή είναι η χρήση διπλής κεφαλοδοκού, η οποία εφαρμόζει σε εγκοπές στο υποστύλωμα. Αν δε
σχηματιστούν εγκοπές, οι δυο δοκοί αγκυρώνονται πλαισιώνοντας το υποστύλωμα και αναπτύσσονται
διατμητικές δυνάμεις που επιβαρύνουν τους συνδέσμους. Στα σημεία τομής των δοκών μεταξύ τους
υπάρχουν πολλοί τρόποι επίλυσης, που περιλαμβάνουν την κατάλληλη διαμόρφωση του σημείου
επαφής(εσοχές, εγκοπές) και ταυτόχρονα χρήση κόλλας, καρφιού, βίδας, μεταλλικού ή ξύλινου ελάσματος
ή παρεμβύσματος. Στις εξαρτημένες πέργκολες η μια διάσταση της κατασκευής στηρίζεται σε σταθερή
κατασκευή, συνήθως σε τοίχο. Τα υποστυλώματα αυτής της πλευράς καταργούνται και η δοκός πακτώνεται
στον τοίχο. Οι κάθετες προς αυτήν οριζόντιες δοκοί στηρίζονται σε ειδικές μεταλλικές βάσεις που
στερεώνονται επάνω στη δοκό του τοίχου.

Οροφή
Επάνω στις οριζόντιες δοκούς στερεώνονται οι διαδοκίδες συνήθως μικρότερης διατομής από τις
δοκούς. Η εφαρμογή τους γίνεται με τη διαμόρφωση κατάλληλων εγκοπών στις κεφαλοδοκούς ή τη χρήση
μεταλλικών ελασμάτων. Συστήνεται να αποφεύγεται η στερέωση των διαδοκίδων με καρφί ή βίδα που
διαπερνά από κάτω προς τα επάνω την κεφαλοδοκό. Ανάλογα με τη χρήση και τις υπόλοιπες σχεδιαστικές
παραμέτρους, καθώς και τις λειτουργικές και αισθητικές απαιτήσεις κάθε κατασκευής, επιλέγεται
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προαιρετικά ο τρόπος πλήρωσης των κενών ανάμεσα στις διαδοκιδες. Οι συνηθέστερες εφαρμογές στο
κλίμα της Ελλάδας είναι η πλήρωση με διάτρητη τάβλα, η τοποθέτηση περσίδων και χρήση υφασμάτων.

Συντήρηση
Για την προστασία και συντήρηση του ξύλου χρησιμοποιούνται ειδικά τελειώματα. Τα χρώματα και
τα βερνίκια ενδέχεται να περιορίζουν σε μικρό βαθμό τη διείσδυση της υγρασίας ή τον αποχρωματισμό
λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας, αλλά δεν συγκαταλέγονται στα συντηρητικά, ειδικά όταν πρόκειται για
ξύλινες κατασκευές εξωτερικού χώρου, όπως είναι οι πέργκολες.
Οι συντηρητικές ουσίες ποικίλλουν ως προς τη χημική τους σύσταση και τον τύπο του διαλυτικού
που χρησιμοποιείται κατά τη βελτιωτική επεξεργασία. Η αποτελεσματικότερη προστασία εξαρτάται από το
βάθος διείσδυσης και την ομοιόμορφη κατανομή του διαλύματος σε κάθε εκτεθειμένη επιφάνεια.
Τα συντηρητικά κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: διαλύματα κρεόσωτου, διαλύματα
πενταχλωροφαινόλης και υδατογενή αλατούχα διαλύματα. Λόγω προβληματισμών έχει αναπτυχτεί νέα
γενιά χημικών συντηρητικών, απαλλαγμένων από χρώμιο και αρσενικό. Τα ξύλα που έχουν υποστεί
εμποτισμό υπό πίεση έχουν σχεδόν μηδαμινές απαιτήσεις συντήρησης. Κάθε 4-6 χρόνια χρειάζονται μια
επιφανειακή επάλειψη με ειδικά βραδύκαυστα βερνίκια.

Παραδείγματα γυάλινων περγκόλων για κατασκευή στο Γυμνάσιο Λουτρού
Α. Κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας με καφασωτό διακοσμητικό, περασμένη με βερνίκι
εμποτισμού benjamin moore.
* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και ορίζεται ανα m2
Κωδικός: pergk6

Τιμή: 80.00 €
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Β. Ξύλινη πέργκολα διακοσμητική με σύνθετο ξύλο 20 x 10cm, περασμένη με βερνίκι
εμποτισμού benjamin moore σε ποικιλία χρωμάτων
* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και ορίζεται ανα m2
Κωδικός: pergk2

Τιμή: 50.00 €

Γ. Πέργκολα με καφασωτό μάτι 3 εκατοστών
* Η τιμή αφορά το m2
Κωδικός: pergk10

Τιμή: 100.00 €

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ

Α)
Επιφάνεια δώματος:7,8 μέτρα χ 7,8 μέτρα = 60,84 m²
Τύπος ξύλινης πέργκολας: Πέργκολα με καφασωτό διακοσμητικό, περασμένη με βερνίκι
εμποτισμού benjamin moore.
Κόστος ξύλινης πέργκολας ανά m2: 80 ευρώ
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Συνολικό κόστος ξύλινης πέργκολας:4867 ευρώ
Β)
Επιφάνεια δώματος:60,84 m²
Τύπος ξύλινης πέργκολας: Ξύλινη πέργκολα διακοσμητική με σύνθετο ξύλο 20 x 10cm,
περασμένη με βερνίκι εμποτισμού benjamin moore σε ποικιλία χρωμάτων
Κόστος ξύλινης πέργκολας ανά m2: 50 ευρώ
Συνολικό κόστος ξύλινης πέργκολας:3042 ευρώ
Γ)
Επιφάνεια δώματος:60,84 m²
Τύπος ξύλινης πέργκολας: Πέργκολα με καφασωτό μάτι 3 εκατοστών
Κόστος ξύλινης πέργκολας ανά m2: 100 ευρώ
Συνολικό κόστος ξύλινης πέργκολας:6084 ευρώ

12. Κάδοι ανακύκλωσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Για να οργανώσουμε ένα σύστημα συγκέντρωσης υλικών προς ανακύκλωση σε ένα σχολείο
μπορούμε να ακολουθήσουμε το παρακάτω σχήμα

Κάδος σε κάθε
τμήμα (κάδος Α)

Κάδος σε
κάθε όροφο
ή διάδρομο
(κάδος Β)

Κάδος σε
κάθε τμήμα

Κάδος σε
κάθε τμήμα

Κάδος σε
κάθε όροφο
ή διάδρομο

Κεντρικοί κάδοι
ανακύκλωσης
του σχολείου
(Γ) 248

Κάδος σε
κάθε τμήμα

Κάδος σε
κάθε όροφο
ή διάδρομο

Οι μαθητές κάθε τμήματος συγκεντρώνουν τα υλικά που θα πάνε για ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικό,
γυαλί, μέταλλο) στον κάδο (Α) που υπάρχει στην αίθουσά τους. Κάθε μεσημέρι, κατά το σχόλασμα,
αδειάζουν τον κάδο τους στον μεγαλύτερο κάδο του ορόφου ή του διαδρόμου. Όταν γεμίσει ο κάδος αυτός
μια μικρή ομάδα παιδιών που αλλάζει κάθε δεύτερη μέρα ή κάθε βδομάδα (ανάλογα με την απόφαση που
έχουν πάρει τα παιδιά) μεταφέρει το περιεχόμενο του μεγαλύτερου κάδου στους κεντρικούς κάδους του
σχολείου, οι οποίοι βρίσκονται στην αυλή του σχολείου. Εναλλακτικά, το περιεχόμενο των κάδων Β
μεταφέρεται κατ’ ευθείαν στον μπλε κάδο του Δήμου ο οποίος μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο
του σχολείου.
Οι μαθητές πριν μεταφέρουν το περιεχόμενο των κάδων Γ ή των κάδων Β στον μπλε κάδο του
Δήμου, ζυγίζουν και σημειώνουν το βάρος των υλικών που δίνονται για ανακύκλωση (στον μπλε κάδο).
Οι καθαρίστριες συγκεντρώνουν όσα υλικά προορίζονται για τη χωματερή (πράσινος κάδος του
Δήμου) σε μεγάλες σακούλες, και πριν τις τοποθετήσουν στον πράσινο κάδο του δήμου, ζυγίζουν και
σημειώνουν το βάρος των υλικών που πηγαίνουν ως απορρίμματα στον πράσινο κάδο.

Γυμνάσιο Λουτρού
Η τεχνική περιγραφή του προγράμματος ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας έχει ως εξής:
α) Τοποθέτηση στο προαύλιο του σχολείου των ειδικών τροχήλατων μπλε κάδων 240lt(μικρός
κάδος) με ειδικό αυτοκόλλητο «τι παίζει για ανακύκλωση»
β) Τροφοδοσία των κάδων με ανακυκλώσιμα υλικά από τους μαθητές. (π.χ. συσκευασίες από
καντίνα)
γ) Τροφοδοσία των κάδων με ανακυκλώσιμο υλικό από τις αίθουσες τα γραφεία κλπ (τα υλικά θα
μεταφέρονται με ευθύνη της σχολικής κοινότητας στον κάδο του προαυλίου)
δ) Μεταφορά των κάδων του προαυλίου εκτός του σχολείου από τον υπεύθυνο καθαριότητας του
σχολείου.
ε) Αποκομιδή των μπλε κάδων εκτός σχολείου από το συνεργείο του Δήμου.
Τι πετάμε στους κάδους ανακύκλωσης

Τι πρέπει να ρίχνουμε στους μπλε κάδους ανακύκλωσης; Πολλοί είναι αυτοί που πετάνε τα
σκουπίδια τους ανεξαρτήτως προελεύσεως στους μπλε κάδους απλά και μόνο επειδή είναι σε πιο κοντινή
απόσταση ή είναι λιγότερο γεμάτοι.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν φροντίσει να αναγράφεται ποια είναι τα υλικά των συσκευασιών που
επιτρέπεται να απορρίπτονται στους κάδους αυτούς, όμως λίγοι είναι εκείνοι που το παρατηρούν. Ας δούμε
λοιπόν συγκεκριμένα ποιες συσκευασίες πρέπει να απορρίπτουμε στους μπλε κάδους ανακύκλωσης:
Συσκευασίες από Αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά.
Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.
Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο,
λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ περιτυλίγματος, οδοντόκρεμες,
αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά.
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Συσκευασίες από Γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, χυμοί, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά,
τρόφιμα κ.ά.
Συσκευασίες από Χαρτί & Χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς,
δημητριακά, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες κ.ά.
Ωστόσο οφείλουμε να προσέχουμε για κάποιες από τις συσκευασίες αυτές. Συγκεκριμένα
αφού διαχωρίσουμε τα υλικά συσκευασίας, θα πρέπει να τις αδειάσουμε εντελώς από το περιεχόμενό τους.
Συνήθως ξεπλένουμε τις συσκευασίες και κατόπιν τις πάμε για ανακύκλωση.
Επίσης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, αλλά και για εξοικονόμηση χώρου καλό θα ήταν να
διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Προσέχουμε να μην πετάμε τα αντικείμενα για ανακύκλωση όλα μαζί σε
μια πλαστική σακούλα όπως κάνουμε για τα κοινά σκουπίδια. Παρότι και αυτές ανακυκλώνονται, για να
πραγματοποιηθεί πιο σύντομα ο διαχωρισμός των υλικών στην πορεία της ανακύκλωσης, θα πρέπει να
πετάμε «χύμα» τα απορρίμματα.
—Τι ρίχνουμε στον μπλε κάδο
*Γυάλινες συσκευασίες
από αλκοολούχα ποτά, νερό, γάλα, χυμούς, αναψυκτικά, κρασί, βαζάκια τροφίμων, κ.α.
*Χάρτινες συσκευασίες
από γάλα, χυμούς, δημητριακά, μπισκότα, απορρυπαντικά, καρτοκιβώτια κ.α.
*Πλαστικές συσκευασίες
από νερό, αναψυκτικά, λάδι, απορρυπαντικά, γιαούρτι, βούτυρο, οδοντόκρεμες, σαμπουάν, είδη
καθαρισμού, φιλμ περιτυλίγματος, σακούλες κ.α.
*Αλουμινένιες και λευκοσιδηρές συσκευασίες
από μπύρες και αναψυκτικά, κονσέρβες από τόνο, καφέ, γάλα εβαπορέ, τοματοπολτό, ζωοτροφές,
λάδι κ.α.
—Τι δεν ρίχνουμε
Τι δε ρίχνουμε στους μπλε κάδους ανακύκλωσης:

Υπολείμματα τροφών

Μπαταρίες

Ηλεκτρικές συσκευές

Οικοδομικά υλικά

Τζάμια

Υφάσματα

Κλαδιά δέντρων

Αντικείμενα από ξύλο, δέρμα κλπ

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
Πλαστικός κάδος ανακύκλωσης,RAM,με πιεζόμενο καπάκι, 240λίτρων,
μπλε.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 114Χ58Χ79εκ.
€107.81
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ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΟΥ
Πλαστικός κάδος ανακύκλωσης,RAM,με πιεζόμενο καπάκι, 240λίτρων,
πράσινος.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 114Χ58Χ79εκ.
€107.81

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
Πλαστικός κάδος ανακύκλωσης,RAM,με πιεζόμενο καπάκι, 240λίτρων,
γκρι.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 114Χ58Χ79εκ.
€107.81

ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πλαστικός κάδος ανακύκλωσης,RAM,με πιεζόμενο καπάκι, 100λίτρων,
κίτρινος.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις 94Χ54Χ49εκ.
€69.05

Συνολικό κόστος κάδων ανακύκλωσης Γυμνασίου Λουτρού: 392,50 ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κάδοι Ανακύκλωσης
Ξύλινη Πέργκολα

392.5

Τεχνητός Φωτισμός

3042
9000

Φυσικός Αερισμός

722
44423
35638
8327

Αντικατάσταση κουφωμάτωνυαλοπινάκων
Ηλιοπροστασία-Σκιασμός
Συστήματα Θέρμανσης

15639

Φωτοβολταΐκά Στοιχεία

4990
14560

Σύστημα απορροής ομβρίων

18400

Φυτεμένο Δώμα
0
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θερμομόνωση
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Εξωτερική
155633,50 ευρώ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
155133,50 ΕΥΡΩ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
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ΣΤΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΟΥΤΡΟΥ:

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Κάδοι Ανακύκλωσης
Ξύλινη Πέργκολα
0.25

Τεχνητός Φω τισμός
1.95

Φυσικός Αερισμός

6.1
0.46
28.54
22.9
5.35

Αντικατάσταση κουφω μάτωνυαλοπινάκω ν
Ηλιοπροστασία-Σκιασμός
Συστήματα Θέρμανσης

10.05

Φω τοβολταΐκά Στοιχεία

3.21
9.35

Σύστημα απορροής ομβρίω ν

11.82

Φυτεμένο Δώ μα
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Εξωτερική θερμομόνω ση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στοχοι του προγράμματος:

Η λειτουργία του ίδιου του κτιρίου ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

Η εξοικονόμηση ενέργειας – πόρων και η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Η βελτίωση της ακαδημαϊκής αποδοτικότητας.

Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης συστημάτων Α.Π.Ε και
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, της προώθησης στρατηγικών ορθής διαχείρισης-συντήρησης
του νερού και συστημάτων ανακύκλωσης.

Σχεδιασμός για Υγεία, Ασφάλεια και Άνεση. Πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη
οπτικής, ακουστικής και θερμικής άνεσης, ενώ µε τη διατήρηση του φυσικού φωτισμού και του
αερισμού των εσωτερικών χώρων στα κατάλληλα επίπεδα επιδιώκεται υγιεινότερο σχολικό
περιβάλλον.

Η προώθηση κοινωνικών αξιών. Το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός αειφόρου
σχολείου είναι, ότι μπορεί, να βοηθήσει στην ανάπτυξη αισθήματος συλλογικής ευθύνης για τη
διαχείριση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής και κατ επέκταση στη βελτίωση της
κοινωνικής συμπεριφοράς των πολιτών.

Α. Κατασκευή μακέτας βιοκλιματικού σχολείου (Γυμνάσιο Λουτρού)
Υλικά κατασκευής - Διαδικάσία κατασκευής μακέτας
Η μακέτα του Γυυμνασίου Λουτρου είχε κατασκευαστεί το σχολικό έτος 2010-2011. Με βάση αύτη
τη μακέτα πραγματοποιήθηκαν όλες οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός βιοκλιματικού σχολείου που θα
εξοικονομεί ενέργεια και θα προσφέρει ένα ευχάριστο, άνετο και υγιεινό σχολικό περιβάλλον.
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1.

Εξωτερική Θερμομόνωση

Για να αναπαραστήσουμε τις στρώσεις εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιήσαμε τα παρακάτω
υλικά:









Μακετόχαρτο
Ροζ χαρτόνι κανσόν
Πράσινο ανοιχτό χαρτόνι κανσόν
Γκρι ανοιχτό χαρτόνι κανσόν
Γκρι σκούρο χαρτόνι κανσόν
Γαλάζιο χαρτόνι κανσόν
Κίτρινο χαρτόνι οντουλέ
Δίχτυ

Η πρώτη στρώση που είναι η θερμομονωτική στρώση έγινε με μακετόχαρτο και γαλάζιο χαρτόνι
κανσόν διαστάσεων 20 Χ 14 εκατοστά.
Για κόλλα επικόλλησης της θερμομονωτικής στρώσης χρησιμοποιήσαμε κομματάκια από
μακετόχαρτο και κίτρινο χαρτόνι οντουλέ διαστάσεων 2 Χ 2 εκατοστά. Η πρώτη στρώση επιχρίσματος
έγινε με μακετόχαρτο και γκρι σκούρο χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 16 Χ 11 εκατοστά. Στη συνέχεια για
υαλόπλεγμα χρησιμοποιήσαμε δίχτυ διαστάσεων 13Χ 9 εκατοστά.
Η δεύτερη στρώση επιχρίσματος έγινε με μακετόχαρτο και γκρι ανοιχτό χαρτόνι κανσόν διαστάσεων
10 Χ 7 εκατοστά. Για την προεπάλειψη χρησιμοποιήσαμε μακετόχαρτο και πράσινο ανοιχτό χαρτόνι
κανσόν διαστάσεων 7 Χ 5 εκατοστά. Τέλος η τελική στρώση έγινε με μακετόχαρτο και ροζ χαρτόνι κανσόν
διαστάσεων 4 Χ 3 εκατοστά.
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Όλες οι στρώσεις συνδέθηκαν μεταξύ τους με σιλικόνη και τοποθετήθηκαν ως ενιαίο κομμάτι στην
πίσω όψη του κτιρίου (νότιος προσανατολισμός).
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε δυο φορές(2 κομμάτια εξωτερικής θερμομόνωσης).

Τέλος τοποθετήσαμε μια εικόνα αναπαράστασης των στρώσεων της εξωτερικής θερμομόνωσης και
ένα πίνακα με το κόστος κατασκευής και το χρόνο απόσβεσης για το συγκεκριμένο κτίριο.

Συνολικό κόστος συστήματος ανά
m²(με ΦΠΑ): 48 - 55 ευρώ/ m²
Συνολικό κόστος εξωτερικής
θερμομόνωσης: 18400 - 22000ευρώ
απόσβεση του συστήματος μπορεί να
γίνει σε 8-10 χρόνια περίπου
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2.

Φυτεμένο Δώμα

Για φυτεμένο δώμα στο δώμα του σχολείου χρησιμοποιήσαμε κομμάτια πράσινης μοκέτας.

Για να αναπαραστήσουμε τις στρώσεις φυτεμένου δώματος χρησιμοποιήσαμε τα παρακάτω υλικά:

Μακετόχαρτο

Μαύρο χαρτόνι κανσόν

Καφέ σκούρο χαρτόνι κανσόν

Γκρι ανοιχτό χαρτόνι κανσόν

Γκρι σκούρο χαρτόνι κανσόν

Γαλάζιο χαρτόνι κανσόν

Αλουμινόχαρτο

Πράσινη μοκέτα
Η πρώτη στρώση που είναι το φράγμα υδρατμών έγινε με μακετόχαρτο και γκρι ανοιχτό χαρτόνι
κανσόν διαστάσεων 12 Χ 12 εκατοστά. Η θερμομονωτική στρώση έγινε με μακετόχαρτο και γαλάζιο
χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 11 Χ 11 εκατοστά Στη συνέχεια για περλιτόδεμα χρησιμοποιήσαμε γκρι
σκούρο χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 9 Χ 9 εκατοστά. Η στεγανοποιήση έγινε με μακετόχαρτο και μαύρο
χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 8 Χ 8 εκατοστά. Για την μεμβράνη προστασίας χρησιμοποιήσαμε μακετόχαρτο
και γκρι ανοιχτό χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 7 Χ 7 εκατοστά.
Η αποστραγγιστική στρώση έγινε με μακετόχαρτο και αλουμινόχαρτο διαστάσεων 6 Χ 6 εκατοστά.
Για το φίλτρο συγκράτησης του χώματος χρησιμοποιήσαμε μακετόχαρτο και μαύρο χαρτόνι κανσόν
διαστάσεων 5 Χ 5 εκατοστά. Η στρώση του χώματος φύτευσης έγινε με μακετόχαρτο και καφέ σκούρο
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χαρτόνι κανσόν διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστά Τέλος για τα φυτά χρησιμοποιήσαμε πράσινη μοκέτα
διαστάσεων 3 Χ 3 εκατοστά.

Όλες οι στρώσεις συνδέθηκαν μεταξύ τους με σιλικόνη και τοποθετήθηκαν ως ενιαίο κομμάτι στο
δώμα του κτιρίου.

Τέλος τοποθετήσαμε μια εικόνα αναπαράστασης των στρώσεων του φυτεμένου δώματος και ένα
πίνακα με το κόστος κατασκευής και το χρόνο απόσβεσης για το συγκεκριμένο κτίριο.
Τιμή
συστήματος
(εκτατικός
τύπος) :
80 ευρώ/ m²
Συνολικό
δώματος:

κόστος
φυτεμένου
14560 ευρώ

Εκτιμώμενο αναμενόμενο όφελος :
20% εξοικονόμηση ενέργειας για
ψύξη στον υποκείμενο όροφο του
κτιρίου
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3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Υλικά κατασκευής συστήματος απορροής ομβρίων υδάτων

Μακετόχαρτο

Κίτρινα καλαμάκια

Καρφίτσες

Διάφορες φωτογραφίες συστημάτων απορροής
Αρχικά κατασκευάσαμε τις υδρορροές με κίτρινα καλαμάκια και καρφίτσες στο νότιο, ανατολικό
και δυτικό προσανατολισμό του κτιρίου.

Οι υδρορροές οδηγούνται με καλαμάκια σε μια δεξαμενή από μακετόχαρτο στην οποία κολλήσαμε
μια φωτογραφία από αντίστοιχη δεξαμενή. Επίσης κολλήσαμε εικόνες από διάφορα μέρη του συστήματος
όπως είναι το καπάκι, ο θόλος και η αντλία.

258

Τέλος τοποθετήσαμε μια εικόνα αντίστοιχου συστήματος απορροής και ένα πίνακα με το κόστος
κατασκευής και το χρόνο απόσβεσης για το συγκεκριμένο κτίριο.
Κόστος ολοκληρωμένης εγκατάστασης και
τοποθέτησής : 4.990-6.800 €
Κατανάλωση νερού Γυμνασίου Λουτρού
(σχολικό έτος 2011-12): 240
m³
Ποσό λογαριασμού ύδρευσης (σχολικό έτος
2011-12): 130
ευρώ
Για την επιφάνεια στέγης του Γυμνασίου
Λουτρού που είναι 620 m² αντιστοιχούν
περίπου 248 m³ βρόχινου νερού το χρόνο
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4.

Φωτοβολταΐκα Συστήματα

Υλικά κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων:

Μακετόχαρτο

Αλουμινόχαρτο

Μαύρο χαρτόνι κανσόν

Αυτοκόλλητο διαφανές χαρτί

Καρφίτσες
Αρχικά κατασκευάσαμε 2 βάσεις στήριξης διαστάσεων 75 Χ 1 εκατοστά η καθεμία από
μακετοχάρτο τις οποίες καλύψαμε με αλουμινόχαρτο.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι διαστάσεων 4 Χ 5 εκατοστά από μακετόχαρτο. Στη συνέχεια τα
πλαίσια καλύφθηκαν με αλουμινόχαρτο ενώ στην πρόσοψη κολλήσαμε μαύρο χαρτόνι και από πάνω
αυτοκόλλητο διαφανές χαρτί. Τέλος τα πλαίσια (συνολικός αριθμός πλαισίων = 30) συνδέθηκαν στις βάσεις
στήριξης με καρφίτσες.
Δίπλα στα πλαίσια τοποθετήσαμε μια εικόνα αντίστοιχου συστήματος και έναν πίνακα με το κόστος
κατασκευής και το χρόνο απόσβεσης για το συγκεκριμένο κτίριο.

1. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του σχολείου(νότιος
προσανατολισμός)
α. Κατασκευή βάσεων στήριξης των πλαισίων με μακετόχαρτο-αλουμινόχαρτο
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β. Κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων με μακετόχαρτο-μαύρο χαρτόνιαλουμινόχαρτο-αυτοκόλλητο διαφανές χαρτί

γ. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις βάσεις στήριξεις με καρφιτσες
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5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Γεωθερμία:
Υλικά κατασκευής:

Καφέ χαρτόνι κανσόν

Μπλε και κόκκινα καλαμάκια

Καρφίτσες
Σκάψαμε ένα τμήμα του φελιζόλ διαστάσεων () εκατοστά και το καλύψαμε με καφέ χαρτόνι κανσόν.

Στη συνέχεια τοποθετήσαμε τους σωλήνες γεωθερμίας χρησιμοποιώντας μπλε και κόκκινα
καλαμάκια τα οποία θα οδηγούνταν στις αντλίες στο εσωτερικό του κτιρίου.
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Οι αντλίες θερμότητας απεικονίζονται με μακετόχαρτο στο οποίο κολλήσαμε εικόνα αντίστοιχης
αντλίας.
Κόστος λειτουργίας
Αντλίας Θερμότητας

1444,4 €

Κόστος γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ανοιχτού
κυκλώματος: 30000 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος ανοιχτού κυκλώματος:
30000 / (5419-1444,4) = 7,5 χρόνια
Κόστος γεωθερμικών αντλιών θερμότητας κλειστού
κυκλώματος: 40000 ευρώ
Απόσβεση του συστήματος κλειστού κυκλώματος:
40000 / (5419-1444,4) = 10 χρόνια

Τα υπόλοιπα συστήματα θέρμανσης(ηλιακή θέρμανση – αντλίες θερμότητας –κλιματιστικά σύστημα βιομάζας pellet - πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας) τα απεικονίσαμε σε μακετόχαρτα με εικόνες
αντίστοιχων συστημάτων στο προαύλιο χώρο του σχολείου συνοδευόμενα από πίνακα με το κόστος
κατασκευής και το χρόνο απόσβεσής τους για το συγκεκριμένο κτίριο.
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Κόστος λειτουργίας πάνελ
υπέρυθρης θέρμανσης

7522,82 €

Κόστος λειτουργίας με πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης
: 7522,82/3=2507,60 ευρώ
Κόστος πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης
θέρμανση: 14447,23
ευρώ

για

Απόσβεση του συστήματος: 14447,23 / (54192507,60) = 4,96 χρόνια ~ 5 χρόνια

2064 €

Κόστος λειτουργίας
Αντλίας Θερμότητας
Κόστος αντλιών
8327,1ευρώ

θερμότητας

για

θέρμανση:

Απόσβεση του συστήματος: 8327,1 / (5419-2064) =
2,93 χρόνια ~ 3 χρόνια

Κόστος λειτουργίας
Κλιματιστικά
Κόστος
9087,65

κλιματιστικών
ευρώ

4012,17 €
για

θέρμανση:

Απόσβεση του συστήματος: 9087,65 / (54194012,17) = 6,46 χρόνια ~ 6,5 χρόνια
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Θερμογόνος δύναμη πέλλετ: θερμογόνος δύναμη
πετρελαίου(Kwh) / 4,8 Kwh x 0,9 = 8652,7 Kg
Υποθετικό κόστος κατανάλωσης (σχολικό έτος
2012-13):
2595,81 ευρώ
[τιμή pellet: 0,30
ευρώ/Kg]
Λέβητες pellet(έως 90% απόδοση) Κόστος:
15861€
Χρόνος απόσβεσης λέβητα pellet: 15861 / (54192595,81,2) = 5,6 χρόνια ~ 6 χρόνια

Αν η ηλιακή θέρμανση συνδυαστεί με καυστήραλέβητα πέλλετ ή αντλία θερμότητας το συνολικό
κόστος του συστήματος ανέρχεται περίπου στις
27.000 – 30000 ευρώ
Αν η κατανάλωση πετρελαίου για θέρμανση είναι: 4014
lt
Κόστος κατανάλωσης : 5419 ευρώ
1,35 ευρώ/lt]

[τιμή πετρελαίου:

Εξοικονόμηση σε σύγκριση με το πετρέλαιο 80% από την
εγκατάσταση του συστήματος: 4335 ευρώ
Απόσβεση συστήματος: 6-7 χρόνια

6. ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΚΙΑΣΜΟΣ
Υλικά κατασκευής:





Μακετόχαρτο
Γκρι σκούρο χαρτόνι κανσόν
Γκρι ανοιχτό χαρτόνι κανσόν
Σιλικόνη

Ανατολικός – Δυτικός Προσανατολισμός: Ως συστήματα σκίασης χρησιμοποιήσαμε μακετόχαρτα
διαστάσεων () εκατοστά τα οποία επικαλύψαμε με γκρι ανοιχτό χαρτόνι κανσόν. Στη συνέχεια τα
τοποθετήσαμε κατακόρυφα από 5 σε κάθε παράθυρο με σιλικόνη.
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Νότιος Προσανατολισμός: Ως οριζόντια σκίαστρα χρησιμοποιήσαμε μακετόχαρτα τα οποία
καλύψαμε με γκρι ανοιχτό χαρτόνι κανσόν και από πάνω κολλήσαμε μικρές λωρίδες από γκρι σκούρο
χαρτόνι κανσόν. Η σύνδεση των σκίαστρων με το κτίριο έγινε με σιλικόνη.
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Τέλος τοποθετήσαμε φωτογραφίες από αντίστοιχα συστήματα σκίασης και πίνακες με το κόστος
κατασκευής τους.

Συνολικό κόστος για τα παράθυρα
ανατολικού προσανατολισμού: 1474+14080
= 15554 ευρώ
Συνολικό κόστος για τα παράθυρα δυτικού
προσανατολισμού: 14080+1474 = 15554
ευρώ
Συνολικό κόστος σκίαστρων : 35638 ευρώ
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Συνολικό κόστος για τον νότιο
προσανατολισμό: 4530 ευρώ για
σταθερά σκίαστρα

7. ΒΛΑΣΤΗΣΗ – ΣΚΙΑΣΗ ΑΠΟ ΔΕΝΤΡΑ

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ:

Μακετόχαρτα

Εικόνες αντίστοιχων κουφωμάτων
Για τα κουφώματα του σχολείου χρησιμοποιήθηκαν μακετόχαρτα στα οποία κολλήσαμε εικόνες
αντίστοιχων κουφωμάτων και τα τοποθετήσαμε στη στέγη του κτιρίου.

Επίσης δίπλα στις εικόνες τοποθετήσαμε πίνακες με το κόστος κατασκευής για το συγκεκριμένο
κτίριο.
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Συνολικό κόστος αντικατάστασης με κουφώματα
αλουμινίου με θερμοδιακοπή: 43900 ευρώ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Συνολικό κόστος αντικατάστασης με συνθετικά
κουφώματα με θερμοδιακοπή: 38600 ευρώ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ:

Μακετόχαρτα

Εικόνες αντίστοιχων υαλοπινάκων
Για τους υαλοπίνακες του σχολείου χρησιμοποιήθηκαν μακετόχαρτα στα οποία κολλήσαμε εικόνες
αντίστοιχων υαλοπινάκων και τα τοποθετήσαμε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου. Επίσης δίπλα στις εικόνες
τοποθετήσαμε πίνακες με το κόστος κατασκευής για το συγκεκριμένο κτίριο.

Τριπλοί υαλοπίνακες
Συνολικό κόστος παραθύρων:
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11366,60 ευρώ

Διπλοί υαλοπίνακες με πλήρωση διακένου με
αδρανές αέριο
Συνολικό κόστος παραθύρων:
6655,20 ευρώ

Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες διπλής υάλωσης
με κενό
Συνολικό κόστος παραθύρων:
5823,30 ευρώ

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες χαμηλού
συντελεστή εκπομπής (e-low)
Συνολικό κόστος παραθύρων:
7487,11 ευρώ
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9. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
Υλικά κατασκευής:



Μακετόχαρτα
Εικόνες αντίστοιχων συστημάτων

Για το φυσικό αερισμό του σχολείου χρησιμοποιήθηκαν μακετόχαρτα στα οποία κολλήσαμε εικόνες
αντίστοιχων συστημάτων(ανεμιστήρες οροφής-γεωθερμία-αντλίες θερμότητας-κλιματιστικά) και τα
τοποθετήσαμε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου.

Επίσης δίπλα στις εικόνες τοποθετήσαμε πίνακες με το κόστος κατασκευής και το χρόνο απόσβεσης
για το συγκεκριμένο κτίριο.
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Συνολικό
κόστος
ανεμιστήρων
24,90Χ29 = 722,1 ευρώ

οροφής:

Τιμή κιλοβατώρας (Kwh) σχολείου: 0,21 ευρώ
Υπολογισμός κατανάλωσης ρεύματος από τη
χρήση ανεμιστήρων οροφής: 439,68Χ0,21 =
92,33 ευρώ

Κόστος λειτουργίας
Αντλίας Θερμότητας

2064 €

Κόστος αντλιών θερμότητας για ψύξη: 8327,1ευρώ

Κόστος λειτουργίας
Κλιματιστικά

1998,79 €

Κόστος κλιματιστικών για ψύξη:
ευρώ

Κόστος λειτουργίας
Αντλίας Θερμότητας

9807,65

1444,4 €

Κόστος γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ανοιχτού
κυκλώματος για ψύξη : 30000 ευρώ

Κόστος γεωθερμικών αντλιών θερμότητας κλειστού
κυκλώματος για ψύξη: 40000 ευρώ

10.ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Υλικά κατασκευής:

Μακετόχαρτα
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Εικόνες αντίστοιχων συστημάτων
Για τον τεχνητό φωτισμό του σχολείου χρησιμοποιήθηκαν μακετόχαρτα στα οποία κολλήσαμε
εικόνες αντίστοιχων συστημάτων(λαμπτήρες φθορισμού LED) και τα τοποθετήσαμε στον προαύλιο χώρο
του κτιρίου. Επίσης δίπλα στις εικόνες τοποθετήσαμε πίνακες με το κόστος κατασκευής και το χρόνο
απόσβεσης για το συγκεκριμένο κτίριο.

Επίσης δίπλα στις εικόνες τοποθετήσαμε πίνακες με το κόστος κατασκευής και το χρόνο απόσβεσης
για το συγκεκριμένο κτίριο.
Συνολικό κόστος κατανάλωσης με λαμπτήρες
φθορίου led : 238,34-83,41=154,93 ευρώ το χρόνο
Συνολικό κόστος λαμπτήρων φθορισμού led
+αισθητήρες κίνησης+κόστος εγκατάστασης: ~9000
ευρώ
Απόσβεση λαμπτήρων Φθορίου LED:
9000/(647,55-154,93)=9000/492,62=18,3 χρόνια

11. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ
Υλικά κατασκευής:




Μακετόχαρτο
Καφέ σκούρο χαρτόνι κανσόν
Σιλικόνη

Οι τέσσερις(4) κολώνες της ξύλινης πέργκολας διαστάσεων 8 Χ 1 εκατοστά έγιναν με μακετόχαρτο
το οποίο επικαλύφθηκε με καφέ σκούρο χαρτόνι κανσόν.
Η οροφή της πέργκολας διαστάσεων 12 Χ 12 εκατοστά κατασκευάστηκε με μακετόχαρτο στο οποίο
έγινε διάτρηση σε πολύ μικρά τετραγωνάκια και στη συνέχεια επικαλύφθηκε με καφέ σκούρο χαρτόνι
κανσόν.
Η σύνδεση της οροφής με τις κολώνες και με το δώμα του σχολείου πραγματοποιήθηκε με σιλικόνη.
Πάνω στην οροφή τοποθετήσαμε μια εικόνα αντίστοιχης πέργκολας και ένα πίνακα με το κόστος
κατασκευής της για το συγκεκριμένο κτίριο.
274

Επιφάνεια δώματος:60,84 m²
Κόστος ξύλινης πέργκολας ανά m2: 50 ευρώ
Συνολικό κόστος ξύλινης πέργκολας:3042 ευρώ

275

12. ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Χρησιμοποιήσαμε κάδους ανακύκλωσης από κάποιο παιχνίδι τους οποίους τοποθετήσαμε στον
προαύλιο χώρο του σχολείου και κολλήσαμε δίπλα εικόνες από διάφορους κάδους και πίνακα με το
συνολικό κόστος τους.

Συνολικό κόστος κάδων ανακύκλωσης
Γυμνασίου Λουτρού: 392,50 ευρώ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΧΩΡΟ

School Building «Porte d' Espagne»
Τοποθεσία: Perpignan (F)
Αρχιτέκτονες: Philippe Pous & Jaume Freixa
Χρονολογία: 1996

Άποψη του σχολικού συγκροτήματος
Ένταξη στο περιβάλλον
Οι εγκαταστάσεις του σχολείου βρίσκονται σε δεσπόζουσα θέση στην περιοχή, σε χαμηλό
υψόμετρο, στο νότιο άκρο της πόλης Περπινιάν, που υποφέρει από άναρχη δόμηση, μεγάλη αστικοποίηση
και έλλειψη κοινωνικών υποδομών όπως και σχολείων. Πρόκειται για ένα δημοτικό σχολείο, στο οποίο
λειτουργεί και νηπιαγωγείο.
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου σχολικού
συγκροτήματος, με ανακατασκευή των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων συμβάλλοντας έτσι στη
βελτίωση της εικόνας της περιοχής και αποσκοπεί επιπλέον στην δημιουργία μιας ελκυστικής τοποθεσίας
για αθλητισμό.
Οι επεμβάσεις που έγιναν, είχαν σαν στόχο να επιτρέψουν στους χρήστες να έχουν άμεση σχέση με
τη φύση, ενώ παράλληλα να βρίσκονται σε ένα ασφαλές και λειτουργικό χώρο, σύμφωνα με το ημιαστικό
περιβάλλον της περιοχής.
Μορφή – Γεωμετρία – Χώρος
Το κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο βαθιάς κάτοψης, στην βορινή
επέκταση του οποίου τοποθετούνται τρεις επιμέρους κτιριακοί όγκοι σε διάταξη Π, που περικλείουν τις
αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπαίθριο θέατρο, εσωτερικές αυλές, καλά προστατευμένες από κινδύνους, όπως
αρμόζει σε σχολείο για μικρούς μαθητές, αλλά και από τους ψυχρούς ανέμους, σε άμεση σχέση με το
περιβάλλον, ημιυπαίθριοι χώροι και ανοιχτοί διάδρομοι αποτελούν τον περιβάλλοντα χώρο των
εγκαταστάσεων. Οι αίθουσες διδασκαλίας αναπτύσσονται όλες στο ισόγειο γι αυτό και δεν υπάρχουν
κατακόρυφες επικοινωνίες. Η κυκλοφορία γίνεται γραμμικά μέσω των διαδρόμων στα εσωτερικά των
κτιρίων αλλά και από τους ανοιχτούς διαδρόμους και τις διαμορφωμένες εσωτερικές αυλές.
Μέθοδος κατασκευής –υλικά
Η υπάρχουσα προκατασκευασμένη υποδομή των εγκαταστάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα
επενδύθηκε με εμφανή τούβλα σε χρωματισμούς εναρμονισμένους με το περιβάλλον σε όλες τις όψεις,
επιλογή που χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα και τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ
πολλές τοιχοποιίες που βλέπουν σε εσωτερική αυλή διαμορφώθηκαν με υαλότουβλα, καθώς είναι
επιθυμητή η επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον.
Μεταλλικές κατασκευές εφαρμόστηκαν για τα προστεγάσματα στις αυλές και στην κεκλιμένη
επικάλυψη των ανοιγμάτων οροφής.
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Κύριος βιοκλιματικός στόχος
Ο κύριος στόχος του σχεδιασμού ανακατασκευής ήταν έλεγχος του συστήματος ενεργειακής
διαχείρισης στο κτίριο σχετικά με την θέρμανση, τον φωτισμό, τον δροσισμό την παροχή ζεστού νερού και
τον ορθό τον εξαερισμό του.
Μεγάλη προσοχή δόθηκε στο σχεδιασμό της στέγης με την διάνοιξη οπών για την διαμόρφωση
φεγγιτών, που επιτρέπουν τον φωτισμό των χώρων από ψηλά, εφαρμογή που ανταποκρίνεται πλήρως στο
μονώροφο αυτό κτίριο. Επιπλέον κατά τον σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω κριτήρια:

Η δημιουργία ενός τόπου σημαντικού για την πόλη, ως προς τη χρήση, την κίνηση, την αντίληψη
και την κατανόηση, με οικολογική διαχείριση και οικολογικές κατασκευές.

Η μεγάλη θερμική αδράνεια του κτιρίου με την εφαρμογή θερμομόνωσης σύμφωνα με τους
νέους κανονισμούς.

Η εφαρμογή ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Η προστασία των χώρων από τον άνεμο.

Το φιλτράρισμα του νεοεισερχόμενου αέρα με την προθέρμανσή του, μέσω διπλού συστήματος
ροής.

Η ενσωμάτωση μέτρων ηλιοπροστασίας με την μορφή προστεγασμάτων, αυτόματων περσίδων
και υλικών.

Ο έλεγχος της ακουστικής άνεσης τόσο στις αίθουσες όσο και στους διαδρόμους με την χρήση
των κατάλληλων υλικών.

Η εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού για τις αίθουσες διδασκαλίας και τους εσωτερικούς
διαδρόμους με τα κατάλληλα ανοίγματα στην τοιχοποιία και την οροφή.

Η ασφάλεια του κτιρίου.

Βορειοδυτική όψη

Άποψη του κτιρίου από κύριο οδικό άξονα πρόσβασης και ημιυπαίθριος χώρος

Εσωτερική αυλή και αθλητικές εγκαταστάσεις
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Περσιδωτά ανοίγματα με προστεγάσματα για την αποφυγή της θάμβωσης. Στο βάθος διακρίνονται
οι διαμορφωμένοι φεγγίτες οροφής

Διαμόρφωση ανοιγμάτων με υαλότουβλα σε όλο το ύψος ορόφου και μεγάλα ανοίγματα στις όψεις

Λεπτομέρεια σχηματικής τομής σχετικά με τους φεγγίτες οροφής

Σχολείο «Forest Guard»
Τοποθεσία: Lyss BE, (CH)
Αρχιτέκτονες: Itten & Brechbüehl
Χρονολογία: 1997

Άποψη του κτιρίου
Η Σχολή «Forest Guard Ranger» βρίσκεται στις παρυφές της πόλης Lyss, ανάμεσα στην
προστατευόμενη ζώνη του δάσους στα νότια και στο οδικό άξονα στην είσοδο της πόλης στα βόρεια, που
είναι κτισμένη στην κοιλάδα Grentschel. Το έργο επωφελείται από το άριστο επίπεδο των υποδομών
ενέργειας και δημόσιων μέσων μεταφοράς, τόσο των οδικών όσο και των σιδηροδρομικών.
Ένταξη στο περιβάλλον
Η Σχολή «Forest Ranger» διακρίνεται από την αποτελεσματικότητα και την απλότητα του
σχεδιασμού της, γεγονός που αποδεικνύεται από την λειτουργική αξιοποίηση του χώρου, την προσοχή που
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δόθηκε στην εξοικονόμηση της κατανάλωση ενέργειας και την χρήση των φυσικών πόρων όπως η τοπικής
προέλευσης ελβετική ξυλεία. Η τυπολογία του κτιρίου, είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο περιβάλλον και
με βάση τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς χρησιμοποιούνται τοπικά υλικά που
βρίσκονται σε αφθονία και στη φυσική τους μορφή με ελάχιστη απαραίτητη κατεργασία.

Γενικό τοπογραφικό της περιοχής
Μορφή –Γεωμετρία- Χώρος
Το σχολείο αναπτύσσεται σε τέσσερις ορόφους με τρεις γενικές διακρίσεις:
 Μια γραμμική βάση σε δύο επίπεδα (υπόγειο και ισόγειο) που συνδέει τα καταλύματα των
φοιτητών με το ακαδημαϊκό κτίριο και ενοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους, το εστιατόριο, τα
εργαστήρια καθώς και χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο, χωροθετημένη
στον άξονα ανατολής-δύσης.
 Ένα μεγάλο, γραμμικό κτίριο που συγκεντρώνει τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες και
τοποθετείται παράλληλα με τη βάση του, με τελευταίους δύο υπερκείμενους ορόφους να προεξέχουν
του α΄ ορόφου.
 Τέσσερα μικρότερα κτίρια τοποθετημένα εγκάρσια στη βάση, στα οποία στεγάζονται οι
φοιτητικές εστίες.
Στο ακαδημαϊκό κτίριο νότιου προσανατολισμού αναπτύσσονται οι παρακάτω χρήσεις:
Υπόγειο: συνεργεία και εγκαταστάσεις βοηθητικών υπηρεσιών,
Ισόγειο: εργαστήρια, εστιατόριο και καφετέρια με θέα προς το γειτονικό δάσος, βιβλιοθήκη και
αναγνωστήριο.
Ά όροφος: Κεντρική είσοδος στο βορρά με τον κύριο διάδρομο κυκλοφορίας και σύνδεσης με τις
φοιτητικές εστίες, χώρος υποδοχής, γραφεία διοίκησης, βιβλιοθήκη, αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάτοψη α΄ ορόφου

Τυπική κάτοψη τελευταίων ορόφων
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Τα τέσσερα κτίρια τοποθετημένα εγκάρσια στη βάση, σε σειρά με τα κλιμακοστάσια
προσανατολισμένα στα βορειανατολικά και με ανοιχτούς διαδρόμους επικοινωνίας στα ανατολικά,
αποτελούν τις εστίες του συγκροτήματος βάθους 5,60μ, που αντιστοιχεί στις διαστάσεις των δωματίων των
φοιτητών.
Μέθοδος κατασκευής - Υλικά
Λόγω της κακής ποιότητας του εδάφους, ήταν απαραίτητη η εδαφοτεχνική ενίσχυση της περιοχής
χωροθέτησης του κτιρίου. Έτσι η επιμήκης γραμμική βάση, που αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα του
υπογείου και ισογείου είναι μια συμπαγής μορφή από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η ξύλινη δομή, με προκατασκευασμένα στοιχεία, των τεσσάρων όγκων των κτιρίων που
τοποθετούνται πάνω σε αυτή τη βάση, μειώνει σημαντικά το συνολικό βάρος της κατασκευής (κατά ένα
τρίτο), αλλά και το κόστος κατασκευής.
Το ξύλο είναι παρόν τόσο στα δομικά στοιχεία, όσο και στις επικαλύψεις και ταιριάζει απόλυτα με
τη φιλοσοφία της σχολής των δασολόγων. Οι θερμές αποχρώσεις του κάνει το εσωτερικό περιβάλλον πιο
ευχάριστο στους σπουδαστές, ενώ το πλεονέκτημα της ανακύκλωσης και επανάχρησης έχει συμπεριληφθεί
κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου, καθώς τα στοιχεία του ξύλου, μετά από επεξεργασία του κατά τις
εργαστηριακές ασκήσεις, αντί να απορρίπτονται ως απορρίμματα στο περιβάλλον, χρησιμοποιούνται με
την μορφή ροκανιδιών για θέρμανση.
Για να λυθεί το πρόβλημα του θορύβου στις αίθουσες των εργαστηρίων, εφαρμόστηκαν στις
οροφές διάτρητα πάνελ με ειδικές ίνες μέσης πυκνότητας απορρόφησης του ήχου.
Κύριος βιοκλιματικός στόχος
Ο κύριος στόχος του σχεδιασμού ήταν η κατασκευή ενός κτιρίου που να αποτελεί μοναδικό
παράδειγμα για την ανάδειξη των αμέτρητων δυνατοτήτων και όλων τα πλεονεκτημάτων των κατασκευών
από ξύλο, μέσω του οικολογικού προγράμματος DIANE του 2000, και σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης
ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός του σχολείου είναι καινοτόμος, δυναμικός και με το ελάχιστο κόστος
κατασκευής. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αποφυγή εξεζητημένων και υπερβολικών τεχνικών με υψηλά
ποσά ενέργειας, που θα δημιουργούσαν πρόσθετα έξοδα.
Η επιπλέον πρόκληση να αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη μεθόδων κατασκευής με τοπική ξυλεία μπορεί
να είναι οικονομικά βιώσιμη, σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των δασών,
βρήκε επιτυχημένα το στόχο της και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις που ορίζονται από το
προαναφερθέν πρόγραμμα, καθώς χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υλικά που
ανακυκλώνονται εύκολα.
Φωτισμός
Για να εξασφαλιστεί φυσικός φωτισμός, στο εσωτερικό του κτιρίου, λόγω του μεγάλου βάθους του,
οι τοίχοι, τόσο οι εξωτερικοί όσο και αυτοί που διαχωρίζουν τις αίθουσες διδασκαλίας διαστάσεων
12x12μ, από τους διαδρόμους στο βορά, είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από γυαλί. Με το τρόπο
αυτό παρέχεται επιπλέον αποτελεσματική προστασία από το θόρυβο του παράπλευρου οδικού άξονα, ενώ
δίνεται η αίσθηση ότι οι δραστηριότητες στις τάξεις είναι υπαίθριες.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία και να αποφεύγεται η υπερθέρμανση
το καλοκαίρι λόγω της μεγάλης επιφάνειας του γυαλιού, έχουν τοποθετηθεί προστατευτικές διατάξεις
σκιασμού στους δύο τελευταίους ορόφους του κτιρίου (περσίδες).
Φυσικός αερισμός
Καλοκαίρι: Παρά το γεγονός ότι το σχολείο δεν είναι κλιματιζόμενο το καλοκαίρι, διατηρείται μια
ευχάριστη θερμοκρασία, γεγονός που οφείλεται στο νυχτερινό αερισμό, στον ικανοποιητικό σκιασμό και
στις αυτόματα ρυθμιζόμενες περσίδες.
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Χειμώνας: Οι χώροι αερίζονται επαρκώς χάρη σε ένα σύστημα εξαερισμού στην οροφή που
επιτρέπει την εισροή του φρέσκου αέρα στο εσωτερικό.

Θέρμανση
Το σχολείο θερμαίνεται από ένα λέβητα ειδικής καύσης ροκανιδίων, που απομένουν ως
απορρίμματα μετά τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθητών. Επίσης κάθε υλικό πλήρωσης ή εξοπλισμού
που καταστρέφεται, μετατρέπεται σε ροκανίδια και αποτελεί το μέσο καύσης του λέβητα. Οι ποσότητες
των ροκανιδίων αποθηκεύονται σε σιλό συνδεδεμένο με τον λέβητα και το σύστημα προσφέρει αυτονομία
τουλάχιστον πέντε εβδομάδων.
Οι ηλιακοί συλλέκτες που βρίσκονται στην οροφή του κτιρίου, εξασφαλίζουν το ήμισυ της παροχής
ζεστού νερού στους χώρους διαβίωσης, που διανέμεται μόνο στις περιοχές όπου είναι απολύτως
απαραίτητο. Το πρόσθετο ποσό της ενέργειας, που απαιτείται, παρέχεται από ειδικό λέβητα θέρμανσης.
Το σύστημα αυτό καλύπτει, με τη βοήθεια των αρχιτεκτονικών εργαλείων βιοκλιματικού
σχεδιασμού, το σύνολο των αναγκών θέρμανσης του σχολείου. Η κατανάλωση για την λειτουργία του
συστήματος έχει υπολογιστεί ότι ανέρχεται στα 2-3 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά m2, όταν το
συνηθισμένο για την περιοχή είναι 9-11 λίτρα.
Χρήση νερού βροχής
Το δώμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συλλογής νερού και διοχέτευσης των
πλεονάζουσων ποσοτήτων του σε υπόγειες δεξαμενές, από τις οποίες στη συνέχεια το νερό αντλείται για
να χρησιμοποιηθεί για τις τουαλέτες και τον καθαρισμό των εργαλείων.
Οι επίπεδες στέγες των κτιρίων με μια συνθετική προκατασκευασμένη επιφάνεια από καουτσούκ
έχουν διπλό ρόλο, σε ότι αφορά στην δροσισμό του κτιρίου το καλοκαίρι, αφενός λόγω του διπλού
κελύφους, αποτελούν ένα ικανοποιητικό σύστημα αερισμού και αφετέρου λόγω της φύτευσής τους για την
θερμική άνεση το καλοκαίρι.
Ηχομόνωση
Η τοποθέτηση ακατέργαστων κορμών στο ταβάνι, βοηθά στην βελτίωση της ακουστικής μόνωσης.
Ειδικά στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια, η χρήση διάτρητων πάνελ βοηθά στην διατήρηση
του θορύβου σε κανονικά επίπεδα. Οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται με διπλά επιχρισμένα πάνελ,
ενώ ειδικό σύστημα μόνωσης για την απορρόφηση του θορύβου έχει προβλεφθεί για το δάπεδο.
Πυρασφάλεια
Το κτίριο έχει διαχωριστεί σε τέσσερις ζώνες με πυράντοχους τοίχους και αντίστοιχα
κλιμακοστάσια από οπλισμένο σκυρόδεμα, που στεγανοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ
κάθε αίθουσα έχει τέσσερις πόρτες εξόδου που οδηγούν σε σημεία συγκεντρώσεως και εξόδους κινδύνου
σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας.
Ένα αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει το σύνολο της επιφάνειας του κτιρίου, ώστε να
πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.
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Κατά μήκος τομή

Η βόρεια κεντρική είσοδος κτίριο στον α΄ όροφο και άποψη του ισογείου από βόρεια

Τα κτίρια των φοιτητικών εστιών

Αίθουσα συνεδριάσεων στον α΄ όροφο και γραφεία εκπαιδευτικών

Λεπτομέρεια δομικών στοιχείων του σχολικού κτιρίου 1. Πάνελ γυψοσανίδας 2. Θερμομόνωση 3.
Αντιανεμικό χαρτί 4. Μονωτικό πάνελ από ίνες ξύλου 5. Κενό για την κυκλοφορία αέρα
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Λεπτομέρεια στέγης διπλού κελύφους για θερμομόνωση και εξαερισμό

Φυτεμένο δώμα και ηλιακοί συλλέκτες στην ταράτσα της φοιτητικής εστίας

Τα εγκάρσια κτίρια πάνω στην βάση του ισογείου που στεγάζουν τις φοιτητικές εστίες

Διάδρομος κυκλοφορίας στις φοιτητικές εστίες. Με ειδικό διαφανές υλικό δημιουργείται ένας
ηλιακός χώρος όποτε αυτό είναι απαραίτητο
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Κλιμακοστάσιο και περσίδες σκιασμού στο ακαδημαϊκό κτίριο


Σχολείο «Albert Camus»
Τοποθεσία: Fréjus / Κυανή Ακτή / Γαλλία
Αρχιτέκτονες: Sir Norman Foster & Partners
Χρονολογία: 1992-1993

Άποψη του συγκροτήματος
Κλιματολογικά στοιχεία:
Γεωγραφικό πλάτος 43ο βόρειο. Το κλίμα είναι μεσογειακό.
Ένταξη στο περιβάλλον
Το σχολικό συγκρότημα, επαγγελματικής κατάρτισης για περίπου 1000 φοιτητές, είναι κτισμένο
στην κορυφή ενός λόφου με θέα στη θάλασσα ανάμεσα σε πευκώνες και κοντά στην πόλη «Fréjus». Αν και
οι εγκαταστάσεις του σχολείου μοιάζουν να είναι απομονωμένες στο φυσικό περιβάλλον, εν τούτοις το
λύκειο «Albert Camus» απολαμβάνει το κλίμα της Μεσογείου, είναι πολύ καλά ενταγμένο σε ένα
εξαιρετικό περιβάλλον, που παρέχει ασφάλεια, μακριά από τον θόρυβο και τον κίνδυνο του
κυκλοφοριακού φόρτου του αστικού ιστού, αλλά και άνεση, αφού οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν
προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους, λόγω της κοντινής απόστασης από την πόλη και της καλής
υπάρχουσας υποδομής σε ότι αφορά στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο δημόσιων μεταφορών.
Μορφή- Γεωμετρία – Χώρος
Πρόκειται για ένα επιμήκη ορθογώνιο όγκο, διαφανή ως προς τις βασικές όψεις του, με εσωτερικό
διάδρομο κυκλοφορίας κατά μήκος του μεγάλου του άξονα, μήκους 240μ. και αναπτύσσεται σε δύο
ορόφους, συνολικής επιφάνειας 14.500μ2. Εκατέρωθεν του εσωτερικού διαδρόμου και συμμετρικά
τοποθετημένες είναι οι αίθουσες διδασκαλίας στα νότια, ενώ τα εργαστήρια έχουν τοποθετηθεί στα βόρεια.
Ο εσωτερικός διάδρομος αποτελεί το κέντρο της κοινωνικής ζωής του σχολείου, με την
ενσωμάτωση διώροφου αίθριου που δημιουργείται και γίνεται ένας ελκυστικός και ενδιαφέρον χώρος για
τους μαθητές. Ο σχεδιασμός του σχολείου δείχνει μια σαφή διάκριση μεταξύ του δημόσιου βίου στα
βόρεια που υπάρχει η κεντρική είσοδος στο κτίριο και τον ιδιωτικό τομέα προς τα νότια, όπου και η
υπέροχη θέα προς τη θάλασσα και τα δέντρα.
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Η κυκλοφορία είναι γραμμική, με την ομαδοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας χωροθετημένες στο
νότο και τις εργαστηριακές αίθουσες αντίστοιχα στο βορρά, γεγονός που προσδίδει στο κτίριο ευκρίνεια ως
προς την λειτουργία του. Μεταλλικά σκίαστρα, ιδιαίτερης κατασκευής, στο νότο που προστατεύουν από
την ηλιακή ακτινοβολία, επιτρέπουν τον αερισμό και ταυτόχρονα προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο
κτίριο.

Κάτοψη ισογείου
Μέθοδος κατασκευής –υλικά
Πρόκειται για συνδυασμό προκατασκευασμένου σκυροδέματος σε ότι αφορά τον φέροντα
οργανισμό με μεταλλική κατασκευή, ενώ κυριαρχούν καθολικά υαλοστάσια στις όψεις.
Κύριος βιοκλιματικός στόχος
Ο σχεδιασμός του κτιρίου βασίστηκε στα παρακάτω σημαντικά κριτήρια, εκτός από τον ορθό
προσανατολισμό του:
 Λειτουργικότητα και ευελιξία των χώρων,
 Αύξηση της θερμικής μάζας για την αποθήκευση θερμότητας.
 Φυσικός φωτισμός και αερισμός του κτιρίου στο μέτρο των απαιτήσεων.

Μεταλλικά προστεγάσματα νότιου προσανατολισμού ειδικής κατασκευής προσφέρουν τον
κατάλληλο σκιασμό και αερισμό των χώρων

Άποψη του εσωτερικού διαδρόμου. Διακρίνονται οι εγκάρσιοι διάδρομοι επικοινωνίας στον όροφο
και η οροφή του αιθρίου
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Άποψη εσωτερικών χώρων του συγκροτήματος

Βιοκλιματική τομή κτιρίου

Λεπτομέρεια μεταλλικού προστεγάσματος με επάλληλα καμπύλα τμήματα
Σχολείο «Jacquart»
Τοποθεσία: Caudry (F)
Αρχιτέκτονες: AUAI L. Kroll
Χρονολογία: 2000

Ανατολική όψη του συγκροτήματος
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Ένταξη στο περιβάλλον
Μορφή – Γεωμετρία – Χώρος
Το κολέγιο Jacquart, της πόλης «Caudry» φημίζεται για το μέγεθος αλλά και την ιδιαιτερότητα του
σχήματος των κτιρίων και των υλικών επένδυσης, που μόνο εμπνευσμένη μπορεί να χαρακτηριστεί.
Πρόκειται για ένα συγκρότημα κτιρίων διαφορετικών όγκων, με τυχαία σχήματα και ποικίλες επενδύσεις
που προσδίδουν στο περιβάλλον ένα ισχυρό και ζεστό χαρακτήρα. Ποικιλομορφία και αστάθεια αφθονούν,
ενώ είναι διάχυτη η αίσθηση της έκπληξης και της ευθυμίας.
Το κολέγιο Caudry είναι πρωτοπόρο σε ότι αφορά την εισαγωγή βιοκλιματικών παραμέτρων στην
κατασκευή του, καθώς έχει κατασκευαστεί με τη διαδικασία HQE (Υψηλής Ποιότητας Περιβάλλοντος).

Γενικό τοπογραφικό της περιοχής
Μέθοδος κατασκευής –υλικά
Το συγκρότημα διακρίνεται για την ποικιλομορφία των επιλεγμένων υλικών, όπως κεραμικά
πλακίδια στέγης ή ξύλινα για επενδύσεις τοιχοποιίας, τούβλα διαφόρων αποχρώσεων, ανοξείδωτος
χάλυβας.
Συγκεκριμένα ο φέρων οργανισμός είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι
εξωτερικοί τοίχοι από τούβλο, ξύλο, ή ανοξείδωτο χάλυβα. Τα εξωτερικά κουφώματα από αλουμίνιο με
υαλοπίνακες πολύ χαμηλής εκπομπής. Ελαφριά χωρίσματα κυριαρχούν στο εσωτερικό του κτιρίου για την
ευελιξία της υποδομής, ενώ οι επενδύσεις δαπέδου έγιναν με «Linoleum» (λινοτάπητες) σε όλους τους
χώρους και χρησιμοποιήθηκαν βαφές χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα διαλύτη. Ενισχυμένη
θερμομόνωση από ορυκτοβάμβακα τοποθετήθηκε εξωτερικά για αποφυγή θερμογεφυρών, ενώ παρέχεται
ένα υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης.
Κύριος βιοκλιματικός στόχος
Οι κύριοι στόχοι του σχεδιασμού ήταν η κατασκευή ενός συγκροτήματος με βιοκλιματικούς
παραμέτρους όπως:
 Η ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον.
 Η ορθολογική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.
 Η επιλογή των υλικών που παράγονται σε τοπικό επίπεδο και είναι φιλικά προς το
περιβάλλον.
 Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και
ηλιακών συλλεκτών.
 Η αποτελεσματική άνεση σε θέρμανση και αερισμό, με σύστημα εξαερισμού διπλής ροής.
 Η βελτιστοποίηση του φυσικού φωτισμού.
 Η λήψη μέτρων προστασίας του κτιρίων για μεγαλύτερη θερμική άνεση, με μόνωση του
κελύφους, αποφυγή θερμικών γεφυρών και σκίαση ανοιγμάτων.
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 Σύστημα παθητικού δροσισμού από το έδαφος.
 Διαχείριση των ομβρίων υδάτων.
 Στοιχεία πράσινου για την διατήρηση υγρασίας, ενώ σημαντικό ποσοστό βλάστησης καλύπτει τις στέγες.

 Χρήση τοπικών υλικών με ιδιαίτερη μέριμνα για τα βαριά υλικά, ώστε να μην προέρχονται
αυτά από απόσταση μεγαλύτερη από 200 χλμ. από την τοποθεσία.
 Χρήση μη τοξικών υλικών, με ελαχιστοποίηση των εκπομπών πτητικών οργανικών
ενώσεων (VOC) και έκλυσης ινών και γενικά υλικών με χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια. Ειδικότερα
περιορίστηκε στο ελάχιστο δυνατό η χρήση υλικών από PVC.
 Χρήση υλικών με μεγάλη διαπερατότητα για τις εξωτερικές επιφάνειες του περιβάλλοντος χώρου.
 Χρήση ανανεούμενων υλικών, όπως ξυλεία και διάφορα παράγωγά της, λινοτάπητες, για
επενδύσεις.
 Χρήση συσκευών με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση σε όλους τους χώρους.
Φωτισμός
Ο επιτυχημένος σχεδιασμός του κτιρίου συνέβαλλε στον συνδυασμό της οπτικής άνεσης με την
εξοικονόμηση ενέργειας για το 89% των χώρων. Συγκεκριμένα έχει επιτευχθεί μια επιπλέον ώρα φυσικού
φωτισμού από ότι σε ένα κανονικό κολέγιο (συντελεστής φυσικού φωτισμού: 3,5 σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της νέας γαλλικής νομοθεσίας).
Σε χώρους βαθιάς κάτοψης, ο επιπλέον φωτισμός προκύπτει από φεγγίτες στους διαδρόμους αλλά
και από φεγγίτες οροφής, που λόγω των ανοιγμάτων στο μεσοπάτωμα διευκολύνουν την διάδοση του
φωτός μέχρι το ισόγειο.
Οριζόντιες περσίδες σκιασμού (ράφια φωτισμού), τοποθετούνται σε όλα τα ανοίγματα με νότιο
προσανατολισμό, για την αποφυγή της θάμβωσης από την άμεση ακτινοβολία και τη διάδοση του φωτός.
Ειδικά οριζόντια επίπεδα πάνελ με μεγάλη αντανακλαστική επιφάνεια έχουν τοποθετηθεί στο
εσωτερικό των αιθουσών, που επιτρέπουν το φως να διεισδύει βαθύτερα στο χώρο.

Διάχυση φωτισμού στο εσωτερικό του κτιρίου

Περδίδες σκιασμού στα ανοίγματα
Φυσικός αερισμός
Στις αίθουσες ο φρέσκος αέρας εισέρχεται μέσα από σύστημα σωλήνων που τοποθετείται σε
απόσταση περίπου 20 μέτρα από το κτίριο. Η εισροή του γίνεται από ένα πλέγμα από είκοσι περίπου
σωλήνες που καταλήγουν στα δάπεδο των αιθουσών. Η λειτουργία του συστήματος είναι διπλή, το
χειμώνα ο αέρας θερμαίνεται και ψύχεται το καλοκαίρι.
Από αυτορυθμιζόμενα ανοίγματα κάτω από τα παράθυρα των διοικητικών υπηρεσιών, με
αισθητήρες θερμοκρασίας εισέρχεται καθαρός φρέσκος αέρας, η κίνηση του οποίου υποβοηθείται από τους
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φεγγίτες προς τους διαδρόμους και την ηλιακή καμινάδα. Επικουρικά το σύστημα χρησιμοποιεί
ηλεκτρικούς ανεμιστήρες, που λειτουργούν για το 25% του χρόνου.

Αερισμός στο εσωτερικό του κτιρίου
Ενεργειακή απόδοση κτιρίου
Στην οροφή του κτιρίου γενικής εκπαίδευσης έχουν τοποθετηθεί με νότιο προσανατολισμό, 120μ2
φωτοβολταϊκών στοιχείων που προμηθεύουν το 2% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ηλιακοί
συλλέκτες παρέχουν το 40% των αναγκών του συγκροτήματος σε ζεστό νερό για το εστιατόριο.
Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης φωτισμού με αισθητήρες που ενεργοποιούν προοδευτικά
την λειτουργία φωτισμού, όποτε αυτό είναι απαραίτητο και με την χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας,
ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με τον τεχνητό φωτισμό να είναι πολύ χαμηλή και να
ανέρχεται στα 9,4 kWh/m2, όταν για τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει υπολογιστεί ότι είναι κατά μέσο
όρο 12 - 20 kWh/m2.
Η θέρμανση παρέχεται από υψηλής απόδοσης λέβητες με φυσικό αέριο. Η απαιτούμενη ενέργεια
για τη θέρμανση είναι 44,8 kWh/m2, σαφώς περιορισμένη αφού τα αρχιτεκτονικά εργαλεία της κτιριακής
υποδομής περιορίζουν στο ελάχιστο την κατανάλωση ενέργειας για τις διάφορες χρήσεις (θέρμανση,
τεχνητό φωτισμό κλπ).
Χρήση νερού βροχής
Με ειδικό σύστημα γίνεται η συλλογή όλων των ομβρίων υδάτων και οι ποσότητες του
αποθηκευμένου νερού χρησιμοποιούνται για το πότισμα των κήπων και το ξέπλυμα των τουαλετών και
καλύπτουν τις ανάγκες στο 100%.

Μέτρα ηλιοπροστασίας και ηλιακή καμινάδα

Φυτεμένο δώμα και στοιχεία νερού στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου
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Ηλιοπροστασία ανοιγμάτων και ποικιλομορφία υλικών επένδυσης

Φυτεμένο δώμα και φεγγίτες οροφής. Το κτίριο διακρίνεται για την πλήρη εναρμόνιση με το
περιβάλλον

Επένδυση ξύλου στο εξωτερικό περίβλημα του κελύφους

«Queens building» School of Engineering and Manufacture of De Montfort University:
Τοποθεσία: Leicester (UK)
Αρχιτέκτονες: Short Ford & Associates Architects
Χρονολογία: 1993

Ανατολική άποψη του συγκροτήματος και αεραγωγοί στη στέγη
Κλιματολογικά στοιχεία:
Γεωγραφικό πλάτος 52ο βόρειο. Το κλίμα είναι ψυχρό και υγρό.
Ένταξη στο περιβάλλον
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα διαφορετικής τυπολογίας κτιρίων στην καρδιά του κέντρου της
πόλης Leicester (Λέστερ) του Ηνωμένου Βασιλείου στο νέο πανεπιστημιακό campus και στεγάζει
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εργαστήρια για τις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων μηχανικών. Ένα μικρό εργοστάσιο
και μια σειρά κατοικιών αποτελούν το δυτικό όριο, ενώ προς τα βόρεια βρίσκεται ένα διώροφο κτίριο που
στεγάζει το Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Είναι πολύ καλά ενταγμένο στο οικοδομικό τετράγωνο, με
σχήμα που ακολουθεί τα όρια του οικοπέδου και προσανατολισμό που καθορίζεται από τον πολεοδομικό
ιστό.
Μορφή – Γεωμετρία – Χώρος
Η Σχολή Μηχανικών αποτελείται από τους παρακάτω τρεις διαφορετικούς τύπους κτιριακών
όγκων:
 Ένα ορθογώνιο επίμηκες διώροφο κτίριο ελεύθερου ύψους διπλάσιου του αντίστοιχου των
άλλων κτιρίων, το οποίο στεγάζει το εργαστήριο Μηχανικής,
 Το κεντρικό τμήμα τεσσάρων ορόφων με βαθιά κάτοψη, το οποίο περιέχει γενικές αίθουσες
εργαστηρίων, δύο αμφιθέατρα (αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), 150 θέσεων το καθένα, αίθουσες
διδασκαλίας και γραφεία διοίκησης και τέλος,
 Ένα τετραώροφο κτίριο σχήματος U με επιμήκεις ορθογώνιες πτέρυγες μικρότερου
μεγέθους και ρηχής κάτοψης που στεγάζει τα εργαστήρια ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικής και
πληροφορικής. Το κτίριο περιλαμβάνει και την κύρια είσοδο του συγκροτήματος στο εσωτερικό της
αυλής που σχηματίζεται στο βάθος των πτερύγων.

Σκαρίφημα τοπογραφικού διαγράμματος
Μέθοδος κατασκευής –υλικά
Χρησιμοποιήθηκε προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα με επένδυση από εμφανή τούβλα σε
όλες τις όψεις.
Κύριος βιοκλιματικός στόχος
Μεγάλη προσοχή δόθηκε στις περιβαλλοντικές πτυχές του σχεδιασμού του κτιρίου με έμφαση στο
φυσικό αερισμό και φωτισμό.
Η αποφυγή της υπερθέρμανσης ήταν μια σημαντική παράμετρος που εξετάστηκε στο σχεδιασμό,
μέσω λογισμικού εργαλείου, αλλά και άλλων μεθόδων, ώστε να εντοπιστούν οι απαιτήσεις σε άνεση, λόγω
της διαφοροποίησης των χρήσεων των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος. Έτσι κάθε χώρος
αντιμετωπίστηκε ανεξάρτητα και σ αυτό συνέβαλλε επιπλέον, η ανάγκη για πυροπροστασία αλλά και
ηχομόνωση των κτιρίων που αφορούν σε εργαστήρια.
Ως εργαλείο και λογισμικό εφαρμογής περιβαλλοντικού σχεδιασμού χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο
θερμικής προσομοίωσης «ESP» για την πρόβλεψη των αναγκών σε θέρμανση, φωτισμό, και αερισμόδροσισμό των χώρων.
Οι διαφορετικές απαιτήσεις των επιμέρους χώρων, φαίνονται από το παρακάτω παράδειγμα:
Στο εργαστήριο μηχανικής, έχουν εγκατασταθεί μεγάλες μηχανές για τα πειράματα υδραυλικής και
θερμοδυναμικής, οι οποίες παράγουν περιστασιακά, εσωτερικές θερμικές προσόδους της τάξεως των 100
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W/m² και υψηλό επίπεδο του θορύβου, που ανέρχεται στο επίπεδο των 110dBA κατά καιρούς. Επίσης
απαιτούνται υψηλά επίπεδα φωτισμού, έως και 1000 lx για την ασφαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
Αντίθετα τα εργαστήρια των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών, τα οποία δημιουργούν ένα διαρκώς
υψηλό επίπεδο εσωτερικών θερμικών προσόδων (περίπου 85 W/m²), απαιτούν χαμηλό επίπεδο φωτισμού
(έως 300 lx), και γενικότερα οι δραστηριότητες δεν προκαλούν θόρυβο.
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι φυσικού φωτισμού και αερισμού, έχουν βρει τυπικές εκφράσεις στο
κεντρικό κτίριο, βαθιάς κάτοψης, μέσω ειδικών κατακόρυφων αεραγωγών, που μοιάζουν με καπνοδόχους
και γι αυτό, έχει κερδίσει το βραβείο «Green Building of the Year» το 1995.
Συγκεκριμένα στην κύρια αίθουσα του Εργαστηρίου Μηχανολόγων ο φρέσκος αέρας για τον
εξαερισμό του χώρου εισάγεται σε χαμηλό επίπεδο, μέσω διάτρητων αντηρίδων, που έχουν τοποθετηθεί
στις όψεις με ενσωματωμένο σύστημα ηχομόνωσης για την μείωση του θορύβου. Το υψηλό επίπεδο
φωτισμού επιτυγχάνεται με ηλιακούς αγωγούς εξοπλισμένους με υαλοπίνακες μεγάλης ανακλαστικότητας,
που έχουν τοποθετηθεί στις επαναλαμβανόμενες κορυφογραμμές της στέγης και στα αετώματα που
σχηματίζονται από την διαμόρφωση της στέγης. Όλοι οι φεγγίτες, λειτουργούν και ως αεραγωγοί, ενώ οι
διαμορφωμένοι πρόβολοι στην οροφή εμποδίζουν τη διείσδυση του άμεσου ηλιακού φωτός στους χώρους
του εργαστηρίου.
Στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου, χωροθετούνται χρήσεις χαμηλής δραστηριότητας με υψηλές
απαιτήσεις θερμικών προσόδων, όπως αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες σχεδιαστηρίου, αμφιθέατρα,
γραφεία κλπ. Η βαθιά κάτοψη ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις θερμικής άνεσης του χώρου, καθώς
μια γραμμική μορφή κάτοψης θα οδηγούσε σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο και επομένως
μεγαλύτερες θερμικές απώλειες. Για την παροχή φυσικού αερισμού και φωτισμού έχουν προβλεφθεί
κατακόρυφοι αεραγωγοί για κάθε χώρο ξεχωριστά, ακόμα και στην περίπτωση του ισογείου, που θυμίζουν
ανεμόπυργους Μέσης Ανατολής, ενώ σε αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα και ο κεντρικός εσωτερικός
πολυώροφος χώρος κυκλοφορίας ανάμεσα στις αίθουσες διδασκαλίας και τα αμφιθέατρα.

Βιοκλιματική τομή στο κεντρικό κτίριο. Διακρίνονται οι αεραγωγοί διαμορφωμένοι για κάθε χώρο
ανεξαρτήτως επιπέδου
Οι επιμήκεις πτέρυγες του κτιρίου των εργαστηρίων Ηλεκτρολόγων επιτρέπουν τον διαμπερή
εξαερισμό και καλή διείσδυση φωτός της ημέρας. Μεγάλα μεγέθη ανοιγμάτων σε όλη τη όψη παρέχουν
επαρκή αερισμό για την μείωση των εσωτερικών υψηλών κερδών από υπολογιστές και άλλες μικρές
συσκευές. Η οπτική άνεση ελέγχεται από ράφια φωτισμού, που έχουν προβλεφθεί και προστατεύουν τους
χρήστες από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία αλλά και την ομαλή κατανομή της σε ολόκληρο τον χώρο των
εργαστηριών. Η εσωτερική στενή αυλή εισόδου, ανάμεσα στις πτέρυγες του κτιρίου αποτελεί πηγή
φυσικού δροσισμού για το κεντρικό κτίριο το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα προστατεύει την είσοδο από τους
ανέμους.
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Βιοκλιματική τομή στο κτίριο των Ηλεκτρολόγων, μορφής U με την εσωτερική αυλή

Βιοκλιματική τομή στο κτίριο των Μηχανολογικών Εργαστηρίων

Φεγγίτες στα αετώματα της επαναλαμβανόμενης δίριχτης στέγης του κτιρίου των Μηχανολογικών
εργαστηρίων και ειδικοί αεραγωγοί με ανακλαστήρες στις απολήξεις των στεγών

Ειδικοί πρόβολοι πάνω από ανοίγματα που λειτουργούν ως ράφια φωτισμού
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Φεγγίτες οροφής με ειδικούς ανακλαστήρες και άποψη του κεντρικού χώρου κυκλοφορίας

Ο πολυώροφος χώρος κυκλοφορίας με τους επιμέρους διαδρόμους στο κεντρικό κτίριο

Λεπτομέρεια κατακόρυφων αεραγωγών που βοηθούν στο φυσικό αερισμό και φωτισμό του
εσωτερικού του κτιρίου και σχηματική λειτουργία τους
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
 Γυμνάσιο «Aspen»
Τοποθεσία: Colorado,
Αρχιτέκτονες: Studio B Architects and Denver-based Hutton Ford Architects

Άποψη της κεντρικής εισόδου στο Γυμνάσιο που διαχωρίζει τις αίθουσες διδασκαλίας από το
Γυμναστήριο, η οροφή του οποίου θυμίζει έντονα φτερά πεταλούδας
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Πρόκειται για το κτίριο του Γυμνασίου, που επισκευάστηκε και ανακαινίστηκε πρόσφατα, ενώ έχει
χωροθετηθεί στα βόρεια του οικοπέδου. Διακρίνεται για την σκεπαστή είσοδό του (σε σχήμα φτερών
πεταλούδας) που βρίσκεται παραπλεύρως της κορυφής του κτιριακού όγκου σχήματος L, και διαχωρίζει τις
αίθουσες διδασκαλίας από τους χώρους διοίκησης στην μια του πτέρυγα, ενώ στην άλλη στεγάζονται
ειδικές χρήσεις, όπως το γυμναστήριο και η καφετέρια.
Σύμβολο της περιβαλλοντικής συνείδησης και εναρμόνισης του σχολείου με το γύρω ορεινό τοπίο,
αποτελούν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις εξωτερικές επενδύσεις του κτιρίου. Τα τούβλα και οι
πλάκες μετάλλου θυμίζουν τις χιονισμένες κορυφές των «Maroon Bells», που περιβάλλουν την περιοχή.
Η γωνιακή μορφή του κτιρίου υπενθυμίζει επίσης, στους χρήστες του το θεαματικό περιβάλλον. Το
κτίριο σχήματος L παρομοιάζεται από τους κατασκευαστές του, ως φτερά πεταλούδας και ανοίγει την
είσοδο προς τον ορίζοντα του όρους «Buttermilk Mountain», ενώ κάθε αίθουσα διδασκαλίας έχει θέα προς
τα βουνά.
Τα υαλοστάσια με διπλούς υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής ελέγχουν τη ροή θερμότητας και
φωτός, ώστε να επικρατούν συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης στους χρήστες όλων των χώρων, χωρίς
την επιβάρυνση της ενέργειας για επιπλέον συμβατική θέρμανση και τεχνικό φωτισμό.
Οι περσίδες αλουμινίου στο εξωτερικό μέρος της δυτικής όψης, που έχουν τοποθετηθεί στα
παράθυρα σε γωνία 25ο από την οριζόντια, προσφέρουν την απαραίτητη σκίαση. Ενώ σταθερές περσίδες
αλουμινίου στα ανατολικά και νότια του κτιρίου βοηθούν στην αποφυγή της υπερθέρμανσης των χώρων
αλλά στην καλύτερη διανομή του ημερήσιου φωτός.
Τα χαρακτηριστικά αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού έχουν ενσωματωθεί στο τρόπο
διδασκαλίας των μαθημάτων της εκπαίδευσης. Βασικό μέρος του προγράμματος σπουδών, είναι η
πραγματοποίηση μαθημάτων στο εξωτερικό περιβάλλον. Εκτός από τις μεγάλες εργαστηριακές αίθουσες
με τον αναγκαίο εξοπλισμό, οι μαθητές πραγματοποιούν διάφορες δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όταν οι
συνθήκες το επιτρέπουν.
Αλλά η οικολογική σκέψη του Γυμνασίου του Aspen είναι κάτι περισσότερο από την εισαγωγή στο
πρόγραμμα σπουδών δραστηριοτήτων στο ύπαιθρο με κάμπινγκ και ταξίδια.
Το ίδιο το κτίριο αποτελεί αντικείμενο μαθημάτων για την αειφορία. Μικρές τάξεις, που αφορούν
στην ενδεχόμενη ατομική διδασκαλία ανταποκρινόμενες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, τέσσερις
στον αριθμό, εφοδιασμένες με κινητά χωρίσματα βρίσκονται ομαδοποιημένες δίπλα σε κάθε τάξη
«πυρήνα», όπως ονομάζονται οι βασικές τάξεις, στις οποίες τοποθετείται άνοιγμα οροφής για
αποδοτικότερο φυσικό φωτισμό.
Οι ξύλινες επενδύσεις και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (γραφεία, θρανία), έχουν ελεγχθεί ως προς τις
βλαβερές ουσίες, όπως η φορμαλδεΰδη, ενώ πολλά υλικά, από τις προηγούμενες χρήσεις του κτιρίου,
αξιοποιήθηκαν με επανάχρηση.
Το μπαμπού, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο φυσικό υλικό συχνά αντικαθίσταται από ξύλο, και
αποτελεί υλικό επένδυσης στο ταβάνι και τους τοίχους της αίθουσας υποδοχής, ενώ το δάπεδο είναι
καλυμμένο από τάπητα «linoleum» ή χαλιά από ανακυκλωμένο περιεχόμενο.
«Μείωση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση» είναι η φιλοσοφία που εφαρμόστηκε για την
αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής του σχολείου αυτού. Για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε
περιβαλλοντικά θέματα, το κτίριο ανακαινίστηκε σε περίοδο λειτουργίας του υπόλοιπου συγκροτήματος
παρουσία τους, ώστε αυτοί να καταγράψουν την διαδικασία αποσυναρμολόγησης και
επαναχρησιμοποίησης για όσα υλικά, ήταν αυτό εφικτό.
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Άλλοι παράμετροι που συντελούν στην οικολογική συνείδηση του κτιρίου, περιλαμβάνουν
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, ηλιακή θέρμανση του αέρα, άνυδρα ουρητήρια και ειδικούς
αισθητήρες που χαμηλώνουν την ένταση του τεχνητού φωτισμού, όταν το φως της ημέρας είναι επαρκές
και οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται.
Το κτίριο αυτό εξοικονομεί περίπου το 50% του κόστους ενέργειας σε σχέση με το προϋπάρχον
κτίριο.

Κατά μήκος τομή κτιρίου: 1)Τάξη πυρήνας, 2) Αίθουσα διδασκαλίας, 3) Λόμπι, 4) Αίθουσα Προσωπικού, 5)

Γραφείο, 6) Αίθουσα διασκέψεων, 7) Αίθουσα Εργαστηρίου, 8) Μελλοντική τάξη

Εσωτερικός χώρος δίπλα στην καφετέρια και τον χώρο υποδοχής

Η βιβλιοθήκη στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου, με εκπληκτική θέα στο γύρω τοπίο

Ο χώρος υποδοχής επικαλυμμένος στους τοίχους και στην οροφή με μπαμπού
 Γυμνάσιο «Jeremiah E. Burke»
Τοποθεσία: Βοστόνη, Μασαχουσέτη,
Αρχιτέκτονες: Schwartz & Silver
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Άποψη του προϋπάρχοντος κτιρίου του Γυμνασίου. Στο βάθος διακρίνεται η καινούργια πτέρυγα
της βιβλιοθήκης
Η ανακαίνιση του Γυμνασίου «Jeremiah E. BURKE» της Βοστώνης, που στεγάζεται σε κτίριο του
1934 συνδυάστηκε με την δημιουργία Δημόσιας Βιβλιοθήκης, που ήταν απαραίτητη για την ενημέρωση,
πληροφόρηση και καλλιέργεια των πολιτών της περιοχής στα πλαίσια της προώθησης της εκπαίδευσης και
της παιδείας σε όλη την πόλη.
Η νέα πτέρυγα χωροθετείται κατά μήκος της λεωφόρου Γενεύης, ενός από τους πιο σκληρούς
δρόμους της Βοστώνης, λόγω της υψηλής εγκληματικότητας της περιοχής και στέκεται σαν φάρος της
γνώσης σε ένα δύσκολο και τραχύ περιβάλλον.
Το πρόγραμμα, εκτός της δημόσιας και σχολικής βιβλιοθήκης, στο ισόγειο και όροφο αντίστοιχα,
περιλαμβάνει επιπλέον, την επέκταση του γυμναστηρίου του σχολείου, με την δημιουργία ενός γηπέδου
μπάσκετ, που βρίσκεται στον πάνω όροφο.
Όλες οι εγκαταστάσεις της προσθήκης είναι διαθέσιμες για το κοινό, μετά το τέλος της σχολικής
ημέρας, μέσω της κεντρικής εισόδου της Δημόσιας βιβλιοθήκης. Η σχολική βιβλιοθήκη συνδέεται με το
παλαιό κτίριο μέσω ενός εναέριου διαδρόμου από γυαλί και αλουμίνιο και μπορεί να προσεγγιστεί από τη
δημόσια βιβλιοθήκη στο ισόγειο από ένα μεγάλο κλιμακοστάσιο στο κέντρο της. Οι βιβλιοθήκες
λειτουργούν ως ανεξάρτητες μέχρι το τέλος της σχολικής ημέρας, όταν η σχολική βιβλιοθήκη
ενοποιούμενη με την δημόσια στο ισόγειο ανοίγει για το κοινό.
Όμοια το γυμναστήριο συνδέεται με το παλιό κτίριο στο τρίτο επίπεδο, ενώ η πρόσβαση για το
κοινό είναι εφικτή μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου από την κεντρική είσοδο του νέου κτιρίου.
Με ένα ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό, η σύνδεση και η κυκλοφορία ανάμεσα
στους χώρους και τα επίπεδα του παλαιού και του νέου κτιρίου γίνεται αποτελεσματικά, ενώ έχει
διατηρηθεί παράλληλα η διαφάνεια, συνδυάζοντας το άνοιγμα προς τα εξωτερικό περιβάλλον με την
ασφάλεια.
Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν πολύχρωμα φύλλα άθραυστου γυαλιού, που είναι απαραίτητο
λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας της περιοχής, συγκολλημένα μεταξύ τους, στις δύο βιβλιοθήκες,
προσδίδοντας ένα ανάλαφρο ύφος στις όψεις.
Ο φωτεινός και διάφανος όγκος των βιβλιοθηκών συμπληρώνεται από επενδύσεις αλουμινίου στο
ανώτερο επίπεδο του γυμναστήριου και πλαισιώνεται με ελάφρυνση της συνολικής μάζας.
Τέλος ο γρανίτης του υπάρχοντος κτιρίου, ενσωματώνεται πλήρως με το κόκκινο τούβλο, που
χρησιμοποιείται με φειδώ γύρω από την κεντρική είσοδο, που βρίσκεται παραπλεύρως και το όλο
περίβλημα του κτιρίου δημιουργεί την αίσθηση μίας ανοιχτής και ασφαλούς υποδομής για την κοινότητα.

Το κεκλιμένο έδαφος δίνει την δυνατότητα για την δημιουργία μεσοπατώματος (δεύτερου
επιπέδου) της δημόσιας βιβλιοθήκης στο ισόγειο
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Κατόψεις των επιπέδων του κτιρίου και τομή

Σχολή «Montessori» της Λατινικής Αμερικής
Τοποθεσία: Washington, DC,
Αρχιτέκτονες: Hickok Cole

Άποψη της σχολής
Η Μοντεσσοριανή σχολή, το 2009 στεγάστηκε σε πρόσφατα ανακαινισμένο κτίριο που
χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα, με την προσθήκη επιπλέον χώρων, για την κάλυψη των
αυξανόμενων αναγκών της.
Η αρχιτεκτονική σύνθεση έδωσε στο κτίριο μια νέα κύρια πρόσοψη με εισόδους σε δύο
διαφορετικά επίπεδα, την κεντρική στο ανώτατο επίπεδο, στο χώρο υποδοχής και την άλλη από μια
παιδική χαρά σε ένα υπόγειο χώρο πολλαπλών χρήσεων.
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Η επέκταση του κτιρίου στο πίσω μέρος του προϋπάρχοντος, περιλαμβάνει τα γραφεία διοίκησης
και δύο αίθουσες διδασκαλίας.
Μεταξύ του παλαιού και του νέου κτιρίου παρεμβάλλεται το κεντρικό κλιμακοστάσιο
κυκλοφορίας του χώρου, με υαλοπίνακες και στα δύο άκρα.
Η ανακατασκευή του κτιρίου προέβλεπε τον αναπροσανατολισμό του προς την κατεύθυνση της
οικοδόμησης και μακριά από την πολυσύχναστη λεωφόρο, σε γειτονικό πάρκο προς το νότο, ακριβώς
αντίθετα με τον αρχικό προσανατολισμό του. Επιπλέον για την μείωση της απορροής όμβριων,
προβλέφθηκε η εγκατάσταση ενός φυτεμένου δώματος στη στέγη πάνω από τον χώρο υποδοχής, χώρος
που συνδέει τα δύο διαφορετικά κτίρια ως εργαλείο ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των
μαθητών.
Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι τυπικές, αλλά ελκυστικές. Στο ιστορικό κτίριο, οι διαχωριστικοί
τοίχοι έγιναν από γυψοσανίδες. Σε όλους τους χώρους, τοποθετήθηκαν ξύλινα παράθυρα με διπλούς
υαλοπίνακες, υψηλής απόδοσης που παρέχουν την απαραίτητη επικοινωνία και σύνδεση με την ύπαιθρο,
προϋπόθεση για την συγκέντρωση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών. Οι εξωτερικοί τοίχοι του
ιστορικού σχολείου έχουν παραμείνει, ενώ και η νέα κατασκευή της προσθήκης ακολουθεί την ίδια
τεχνοτροπία.

Άποψη κεντρικού κλιμακοστασίου και εσωτερικού διαδρόμου

Κάτοψη ισογείου και ορόφου αντίστοιχα (η προσθήκη σημειώνεται με γαλάζιο)
 « PS 59» - Beekman Hill International School,
Τοποθεσία: New York City,
Αρχιτέκτονες: Ehrenkrantz Eckstut & Kuhn (EE & K), του James Greenberg,
Το σχολείο αυτό επιλέχτηκε να στεγαστεί σε ένα παλιό οικοδόμημα του 1917, που λειτουργούσε ως
παράρτημα νοσοκομείου και χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες νοσοκόμων, στα πλαίσια της
επαναχρησιμοποίησης της υπάρχουσας υποδομής μέσα σε ένα πυκνό αστικό χώρο, στο οποίο δεν υπάρχει
η πολυτέλεια ανεύρεσης νέων χώρων.
Το όλο εγχείρημα μετατροπής των μικρών δωματίων σε ευέλικτες αίθουσες διδασκαλίας μικρών
ομάδων και των στενών διαδρόμων σε ζωντανές ζώνες κυκλοφορίας τις ώρες του διαλείμματος ήταν
αρκετά δύσκολο, καθώς επίσης και η πρόκληση για την προσαρμογή ενός νοσοκομειακού κτιρίου σε
σχολικό.
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Ο τελευταίος όροφος μετατράπηκε έντεχνα σε γυμναστήριο με τις αναγκαίες, ισχυρές
διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Αφαιρέθηκαν τα εσωτερικά υποστυλώματα και ενισχύθηκαν τα περιφερειακά,
με ταυτόχρονη ενίσχυση των δοκών, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στην ηχομόνωση του δαπέδου, για
να μη διαταράσσεται η διδασκαλία στα κατώτερα πατώματα.
Ένα διάτρητο μεταλλικό πλέγμα παρέχει ένα προστατευτικό περίβλημα για τον προαύλιο χώροπαιδική χαρά, που βρίσκεται στην ταράτσα του «PS 59» και αποτελεί ένα μέσο σκίασης, για την παραμονή
στο χώρο, σε αντικατάσταση της παλαιάς πέργκολας, που υπήρχε στην κορυφή του νοσοκομειακού
κτιρίου. Το μεταλλικό αυτό πλέγμα, συμπληρώνεται από διάφανα πολύχρωμα στοιχεία, προσθέτοντας ένα
επιπλέον τολμηρό στοιχείο του σχεδιασμού για το ιστορικό κτίριο.

Ιδιαίτερη κατασκευή στο δώμα του σχολείου για την διαμόρφωση του προαυλίου χώρου.
Κυματιστές ζώνες σε κόκκινο και πορτοκαλί χρώμα, προσδίδουν ένα παιχνιδιάρικο στοιχείο στην ιστορική
πρόσοψη του κτιρίου
Το PS 59 είναι το πρώτο σχολείο στη Νέα Υόρκη, που συμμορφώνεται με τα απαιτητικά πρότυπα
του βιοκλιματικού σχεδιασμού του προγράμματος SCA. Όλα τα υαλοστάσια αντικαταστάθηκαν με
αντίστοιχα, υψηλής μόνωσης και χαμηλής εκπομπής, για τη μείωση των φορτίων θέρμανσης και ψύξης.
Επιπρόσθετα εκτός από την μείωση, στο 42% της κατανάλωσης νερού, που έχει επιτευχθεί, το «PS 59» δεν
έχει λέβητες. Το κτίριο θερμαίνεται με ατμό, που παράγεται ως υποπροϊόν της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Μέσω των παραπάνω επεμβάσεων, το κτίριο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από τους
κατοίκους της περιοχής, ενώ αυτό φημίζεται πλέον για το παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, τους
αναζωογονημένους και πολύχρωμους χώρους του.

Έντονοι τόνοι στους χρωματισμούς πλακιδίων δαπέδου και τοίχου στους διαδρόμους, σε
συνδυασμό με τα φωτιστικά οροφής προσθέτουν ρυθμό και φωτεινότητα

Το γυμναστήριο στον τελευταίο όροφο
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Οι αίθουσες του σχολείου έχουν κινητά πετάσματα για ευελιξία και οργάνωση των χώρων
 «Phoenix Union Bioscience High School»
Τοποθεσία: Arizona,
Αρχιτέκτονες: Orcutt & Winslow

Άποψη του συγκροτήματος
Το συγκρότημα βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου της πόλης, παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις
πάνω στην έρευνα και την ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας και στεγάζει πάνω από 400 μαθητές.Το 52.000f2
σύγχρονο ορθογώνιο κτίριο, χωροθετημένο στα βόρεια της έκτασης, περιλαμβάνει 15 αίθουσες
διδασκαλίας, που μπορούν ευέλικτα να αναπροσαρμοστούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις της διδασκαλίας.
Στα νότια του οικοπέδου, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ένα ιστορικό ισόγειο κτίριο, το «McKinley School»,
το πρώτο δημοτικό σχολείο της περιοχής, που χτίστηκε το 1919 και ανακαινίστηκε, για να στεγάσει τα
γραφεία διοίκησης και επιπλέον εργαστηριακές αίθουσες του σχολείου, ενώ στο κέντρο του επιμήκους
ορθογώνιου κτιρίου του σχολείου σε επαφή με αυτό και κατά μήκος του νότιου τοίχου, τοποθετείται ένα
τριώροφο κτίριο, που λειτουργεί ως καφετέρια και χώρος συγκέντρωσης. Ένα μονολιθικό μεταλλικό
κλιμακοστάσιο συνδέει τα ενδιάμεσα επίπεδα μέχρι τον τελευταίο όροφο, με καταπληκτική θέα προς την
πόλη.
Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου βρίσκεται στεγασμένος χώρος στάθμευσης, ενώ στους ορόφους
αναπτύσσονται οι αίθουσες διδασκαλίας και οι εργαστηριακές αίθουσες, εξοπλισμένες με εξειδικευμένες
συσκευές υψηλής τεχνολογίας.
Οι εγκαταστάσεις χωροθετούνται κατάλληλα, σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού
με μεγάλα ανοίγματα στον νότο, λιγότερα αντίστοιχα στον βορά και καθόλου ανοίγματα στα ανατολικά
και δυτικά.
Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν ειδικό λογισμικό μοντελοποίησης για τον σχεδιασμό του κτιρίου,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης για τα βιοκλιματικά κτίρια LEED, το οποίο
περιλαμβάνει παροχή ζεστού νερού στα εργαστήρια μέσω ηλιακών συλλεκτών, άνυδρα ουρητήρια και
χαμηλής ροής φωτισμό στους χώρους υγιεινής, ενώ οι εγκαταστάσεις θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Ένα
σύστημα φωτοβολταϊκών πανέλων, έχει ενταχθεί στην οροφή, για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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Η καφετέρια στο κεντρικό κτίριο. Από το τρίτο όροφο-σαλόνι, οι μαθητές έχουν θέα προς το
κέντρο της πόλης Φοίνιξ

Άποψη των εργαστήριων φυσικής και χημείας

Γενικό τοπογραφικό: 1) Το Ιστορικό σχολικό κτίριο, 2)με γκρίζο οι νέες εγκαταστάσεις



Νηπιαγωγείο του Pliezhausen

Πλαίσιο και τοποθεσία
Το νηπιαγωγείο του Pliezhausen βρίσκεται δίπλα σε ένα σχολικό και αθλητικό συγκρότημα, κοντά
σε μια προαστιακή γειτονιά και έχει πρόσβαση από ένα δρόμο, που σκιάζεται από μια πέργκολα, κατά
μήκος του χώρου στάθμευσης. Τοποθετημένο στο βόρειο σημείο του οικοπέδου είναι προσανατολισμένο
προς έναν κήπο που έχει διατηρήσει οπωροφόρα δέντρα.

Λειτουργία και μορφή
Η πολύ καθαρή ογκομετρία του κτιρίου τονίζει τη σύνθεση από τρία όμοια τμήματα και τη
διαφοροποίηση μεταξύ των τάξεων και των χώρων υπηρεσίας. Κάθε τμήμα διαθέτει μια φωτεινή και
ευρύχωρη αίθουσα ασκήσεων ύψους 3,50 μέτρων, εξ ολοκλήρου με υαλοστάσια στο Νότο προς τον
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οπωρώνα. Μια σκάλα από οξιά οδηγεί σε ημιώροφο, από όπου υπάρχει θέα προς την τάξη και τους
κοινόχρηστους χώρους. Κάτω από το χώρο αυτό όπου παίζουν ήσυχα τα παιδιά, ένας πιο μικρός και
σκοτεινός χώρος διευκολύνει τη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της εργασίας σε μικρές ομάδες. Στο πλάι
κάθε τάξης, εκτείνεται μια βεράντα από αγριόπευκο που από μια σκάλα οδηγεί τα παιδιά στον κήπο. Ένας
κοινός χώρος χωρίζει τα τρία σύνολα των χώρων υπηρεσίας, που βρίσκονται στο Βορρά. Από την άλλη
πλευρά αυτής της ζώνης κυκλοφορίας και συναντήσεων, το γραφείο, το εργαστήριο, η καντίνα, οι
εγκαταστάσεις υγιεινής και αποθήκευσης συγκεντρώνονται σε τρεις χαμηλούς όγκους, κατασκευασμένους
στην προέκταση των τάξεων. Εσοχές και διευρύνσεις επιτρέπουν μια διαφοροποιημένη χρήση του κοινού
φωτεινού και ελκυστικού χώρου που διαθέτει ένα ευρύ πολυδύναμο προαύλιο στην είσοδο με τα
αποδυτήρια κοντά στις τάξεις.

Ενέργεια και άνεση
Οι πλήρεις τοίχοι με ένα διπλό στρώμα πετροβάμβακα πάχους 18 εκατοστών μεταξύ των στύλων και
5 εκατοστών μπροστά από την κατασκευή, από την εξωτερική πλευρά. Στο Νότο, είναι τοποθετημένο
διπλοκέλυφο αεριζόμενο υαλοπέτασμα με στόχο τη βελτιστοποίηση του ηλιακού κέρδους. Συντίθεται από
διπλό υαλοπίνακα πάχους 7 εκατοστών, από την εσωτερική πλευρά ακολουθεί διάκενο με αέρα περίπου 30
εκατοστών και ένα απλό υαλοπίνακα 12 χιλιοστών, που στηρίζεται με μια ελαφριά κατασκευή από γωνιές
γαλβανισμένου χάλυβα. Τέλος για να επιτρέπεται ο φυσικός εξαερισμός των τάξεων, οι αρχιτέκτονες
ανέπτυξαν ένα σύστημα από λαβές που διευκολύνουν το άνοιγμα μικρών υαλοστασίων που βρίσκονται στο
κάτω μέρος των δύο παρειών. Ένα σκίαστρο στερεωμένο στο εσωτερικό του διάκενου μεταξύ των
υαλοπετασμάτων εξασφαλίζει την αποφυγή υπερθέρμανσης κατά το θέρος. Το νερό των χώρων υγιεινής και
της καντίνας θερμαίνεται από τα 20 μ2 ηλιακών συλλεκτών που βρίσκονται στη στέγη. Μια φωτοβολταϊκή
εγκατάσταση 5 μ2 παρέχει στο σχολείο ηλεκτρική ενέργεια. Όλα αυτά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
συμπληρώνονται από την ανάκτηση των νερών της βροχής σε μια δεξαμενή. Μια αντλία επιτρέπει την
επαναχρησιμοποίηση αυτού του νερού στις τουαλέτες και στο πότισμα. Η υπερχείλιση της δεξαμενής
τροφοδοτεί ένα βιότοπο, στοιχείο της εκπαίδευσης που εξοικειώνει με την οικολογία από τη μικρή παιδική
ηλικία.
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3.2.3 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Το σχολικό κτίριο «στρογγυλό»
Είναι το πρώτο βιοκλιματικό σχολείο-ορόσημο στην Ελλάδα και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα
Τάκη Ζενέτο το 1969-1970, ανατρέποντας το παραδοσιακό μοντέλο οργάνωσης των σχολείων της
γραμμικής διάταξης των αιθουσών, προτείνοντας ένα κυκλικό σχήμα που ο πυρήνας του θα μπορούσε
μελλοντικά να φιλοξενήσει τις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης, όπως στούντιο βιντεοσκόπησης μαθημάτων
και μετάδοσης στη γειτονιά και στα σπίτια των μαθητών, εργαστήρια υπολογιστών, κλπ. και θεωρείται
σήμερα ως ένα πολύτιμο αρχιτεκτονικό και πολιτιστικό στοιχείο (Συμεωνίδου Π., 2008, σ.54).
Το σχολικό αυτό κτίριο που αποπερατώθηκε 1974 και στο οποίο στεγάζονται το 1ο Γυμνάσιο και το
1 Γενικό Λύκειο του Αγίου Δημητρίου της περιοχής της Αθήνας, περιλαμβάνει 36 αίθουσες διδασκαλίας,
αίθουσες καθηγητών, αίθουσα συνεδριάσεων και άλλων χρήσεων, όπως επίσης και δύο γυμναστήρια, ενώ
πρόσφατα ανακαινίστηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. Οι κύριοι χώροι έχουν εμβαδόν 50.000μ2
ενώ το εμβαδόν των γυμναστηρίων ανέρχεται στα 1140μ2.
ο

Άποψη του πρωτοποριακού Στρογγυλού κτιρίου του Αγίου Δημητρίου
Η κυκλική διάταξη δίνει στο κτίριο μια ξεχωριστή και δυναμική μορφή σε αντίθεση με το αστικό
περιβάλλον της. Η κεντρική συνθετική ιδέα συνίσταται από τη δημιουργία ενός αυτόνομου κτιρίου με ένα
ισχυρό γεωμετρικό κέντρο, που αποτελεί το σημείο ηλεκτρονικής εξόδου και διασύνδεσης με την ευρύτερη
κοινότητα, στην οποία ανήκει.
Οι περσίδες στα ανοίγματα, που μειώνονται βαθμιαία σε μέγεθος από ανατολικά και δυτικά προς
νότο, αποτελούν μια δυναμική φόρμα αλλά συγχρόνως εξυπηρετούν και τον σκοπό της ηλιοπροστασίας.

Σκαριφήματα κάτοψης του στρογγυλού σχολείου

Αποκατάσταση Σχολείου Αγ. Δημητρίου
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Εκτός από την ιδιαιτερότητα της κατασκευής, το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί ξεχωριστό
παράδειγμα, λόγω της πρωτοποριακής για την εποχή, φιλοσοφίας του μελετητή επάνω στις εκπαιδευτικές
τάσεις, ο οποίος στην ουσία σχεδίασε την μετάβαση από μια εκπαίδευση η οποία προσφέρει μόνο δύο
επίπεδα σχέσεων (τάξη/σχολείο) σε μια πολυεπίπεδη πολλαπλή οργάνωση του σχολείου, η οποία
περιλαμβάνει την ιδιαίτερη λειτουργία εύκαμπτων και εξελισσόμενων μαθητικών ομάδων.
Η πρόταση του Ζενέτου ήταν η λειτουργία του σχολείου σε φάσεις ακολουθώντας τη εξέλιξη του
εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτός προέβλεπε. Στην πρώτη φάση η διάταξη εξυπηρετεί τις ανάγκες
των συμβατικών μεθόδων διδασκαλίας με αυτόνομες τυποποιημένες αίθουσες, ομαδοποιημένες σε
ημικύκλια στους τρεις ορόφους γύρω από την ανοιχτή κυκλική αυλή. Οι αίθουσες αυτές, τέσσερις ανά
μονάδα και τοποθετημένες γύρω από τον προβλεπόμενο πυρήνα οπτικοακουστικών μέσων, θα μπορούσαν
να μετατραπούν σε ενιαίο χώρο.
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της εισόδου και η οροφή της
υποστηρίζει την εσωτερική αυλή. Τα γυμναστήρια τοποθετούνται κάτω από την εξωτερική αυλή ώστε να
μεγαλώσουν οι ακάλυπτες εκτάσεις, λόγω της ανεπάρκειας της επιφάνειας του οικοπέδου.
Τα υλικά που κυριαρχούν είναι το εμφανές σκυρόδεμα και τα μεταλλικά υαλοστάσια. Ο
ασοβάτιστος σκελετός ορίζει την γενική μορφή και διάταξη του κτιρίου. Θεωρείται μάλιστα ως ο πιο
κατάλληλος για την υλοποίηση της κατασκευής, αφού σύμφωνα με τον Ζενέτο, προσφέρει διάρκεια,
οικονομία και μείωση του κόστους συντήρησης.
Σε ότι αφορά το εσωτερικό του κτιρίου πρότεινε στοιχεία περιορισμένης διάρκειας ζωής και μικρού
κόστους, ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος.
Κατά την διάρκεια της πολύχρονης λειτουργίας του σχολείου και λόγω έλλειψης συντήρησης, το
κτίριο υπέστη σοβαρές βλάβες. Πρόσφατα ανακαινίσθηκε και τα στοιχεία του, εκτός από τον σκελετό,
επανασχεδιάστηκαν έτσι ώστε αφενός να ανταποκρίνονται στις παρούσες ανάγκες και αφετέρου να
διατηρείται η αρχική εικόνα και μορφή.



Δημοτικό σχολείο και Νηπιαγωγείο στο Ρέθυμνο της Κρήτης

Αξονομετρικό από την νότια πλευρά του κτιρίου
Το κτίριο εμβαδού 1.430μ2, αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους, κατά τον άξονα Α - Δ, όπου το
οικόπεδο έχει την μεγαλύτερη διάσταση, αλλά και για να εξασφαλιστεί ο καλύτερος προσανατολισμός. Η
οργάνωση του κτιρίου, με την μεγάλη του πλευρά στραμμένη στον νότο, στοχεύει στον καλύτερο δυνατό
ηλιασμό των χώρων ζωής του σχολείου. Παράλληλα προς τις νότιες τοιχοποιίες τοποθετούνται «φεγγίτες
οροφής – sheds» για την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας σε όλο το βάθος των χώρων και εκείνων που δεν
συνορεύουν με την νότια όψη του κτιρίου (ΚΑΠΕ, 2002, σ.27).
Η λειτουργία του σχολείου συνδυάζει την εφαρμογή παθητικών ηλιακών συστημάτων του άμεσου
κέρδους ανοίγματα και φεγγίτες στον νότο και του προσαρτημένου θερμοκήπιου σε δύο αίθουσες, ενώ ο
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αερισμός του κτιρίου είναι διαμπερής και κατακόρυφος. Η σκίαση των ανοιγμάτων πραγματοποιείται με
οριζόντια περσιδωτά εξωτερικά σκίαστρα.
Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έντονης διαφοροποίησης της κατασκευής από τη
μελέτη, με αποτέλεσμα την αντίστροφη συμπεριφορά των παθητικών συστημάτων του κτιρίου, καθώς και
τις μεγάλες αποκλίσεις της ενεργειακής συμπεριφοράς του. Ειδικότερα ενώ η αρχιτεκτονική μελέτη θα είχε
ως αποτέλεσμα 33,8% εξοικονόμηση ενέργειας το χειμώνα και μείωση των ψυκτικών αναγκών κατά 36%
το καλοκαίρι, με την υφιστάμενη κατασκευή προκύπτει σύμφωνα με υπολογισμούς, αύξηση των θερμικών
αναγκών κατά 5,6% και των ψυκτικών αντίστοιχα κατά 32% σε σχέση με το κτίριο χωρίς παθητικά
συστήματα.
Αναλυτικότερα οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις από την αρχική μελέτη είναι:
 Το σφράγισμα των αρχικά ανοιγόμενων φεγγιτών λόγω κακής κατασκευής.
 Τα σκίαστρα των φεγγιτών και των παραθύρων ενώ σχεδιάστηκαν πτυσσόμενα,
κατασκευάστηκαν ως σταθερά και έχουν υποστεί σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα την ελλιπή
σκίαση και προστασία του πολυκαρβονικού φύλλου των φεγγιτών, το οποίο έχει οδηγηθεί σε
γήρανση (θόλωμα και κιτρίνισμα).
 Οι θυρίδες του διαδρόμου, που προβλεπόταν για διαμπερή αερισμό, παραμένουν άλλες
ανοιχτές και άλλες κλειστές ανεξαρτήτως εποχής και ώρας με ανεπαρκή λειτουργία.
 Το θερμοκήπιο παραμένει απομονωμένο από τις αίθουσες, καθώς τα ανοίγματα
επικοινωνίας παραμένουν κλειστά. Επιπλέον, τα ηλιακά κέρδη στην αίθουσα το χειμώνα, είναι
μειωμένα εξαιτίας της φθοράς των πολυκαρβονικών φύλλων του θερμοκηπίου.

Σκαρίφημα Τοπογραφικού

Ηλιασμός των Αιθουσών Διδασκαλίας στις 21 Δεκεμβρίου

Βρεφονηπιακός Σταθμός Τραπέζης της Ελλάδος
Τοποθεσία: Αθήνα, Χολαργός
Πρόκειται για ένα συγκρότημα κτιρίων αποτελούμενο από ευέλικτες οκταγωνικές μονάδες τάξεων
το οποίο ενσωματώνει ποικιλία τεχνικών παθητικής θέρμανσης δροσισμού και φυσικού φωτισμού (Γιάννας
Σ., 2001, σ. 318).
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Οι αίθουσες φωτίζονται από παράθυρα τοποθετημένα σε δύο τουλάχιστον πλευρές και από ένα
κεντρικό φεγγίτη. Η επιλογή του μεγέθους και του προσανατολισμού των ανοιγμάτων έγινε έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται επαρκής φυσικός φωτισμός και ηλιακά κέρδη το χειμώνα και παράλληλα να αποφεύγεται η
θάμβωση και η υπερθέρμανση το καλοκαίρι. Κεντρικά τοποθετημένοι χώροι φωτίζονται από την οροφή με
φεγγίτες και φωτιστικά οροφής. Τα παράθυρα αποτελούνται από διπλούς υαλοπίνακες και είναι
τοποθετημένα με εξωτερικά μονωμένα παραθυρόφυλλα από PVC. Οι φεγγίτες έχουν στο εσωτερικό τους
αυτόματα ρυθμιζόμενα νυχτερινά στόρια και προσαρμόσιμους εσωτερικούς ανακλαστήρες, οι οποίοι
διαβιβάζουν μέσω ανάκλασης την άμεση ηλιακή ακτινοβολία στο εσωτερικό το χειμώνα και την
απορρίπτουν το καλοκαίρι.
Υπάρχουν εξωτερικές τέντες σε όλα τα ανοίγματα και τις εξόδους προς εξωτερικούς χώρους. Στη
νοτιοδυτική και νοτιοανατολική πλευρά των αιθουσών υπάρχουν γυάλινοι τοίχοι μάζας, ενώ στις αίθουσες
με τις περισσότερο εκτιθέμενες επιφάνειες υπάρχουν θερμοσιφωνικά πανέλα τα οποία προστατεύονται με
τη χρήση τεντών. (Συμεωνίδου Π, 2008, σ.47, Αρχική πηγή: Γιάννας, 1994, σ. 29,30).

Άποψη του Βρεφονηπιακού Σταθμού και αίθουσα διδασκαλίας

Οργάνωση του συγκροτήματος Βρεφονηπιακού Σταθμού Τραπέζης της Ελλάδος στον Χολαργό
Αττικής

Σχηματική τομή Βρεφονηπιακού Σταθμού Τραπέζης της Ελλάδος στο Χολαργό Αττικής με την
χαρακτηριστική μορφή στέγης
Ηλιακά παθητικά συστήματα θέρμανσης που εφαρμόστηκαν στο συγκρότημα είναι ο τοίχος
Trombe και δοχεία νερού με μεταλλικό περίβλημα, τοποθετημένα στον χώρο διημέρευσης, που
αποθηκεύουν την θερμότητα μέσω των συστημάτων άμεσου κέρδους.
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Αποθήκευση θερμότητας σε δοχεία νερού, 1. Συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας μέσω συστήματος
άμεσου ηλιακού οφέλους (νότια ανοίγματα και φεγγίτες) και 2. Μέσω τοίχου Trombe


Σχολείο στην Άνδρο

Το ισόγειο κτίριο, εμβαδού 899μ2, που μελετήθηκε από τον Α. Καπόν και κατασκευάστηκε το
1989, συνδυάζει την εφαρμογή δύο παθητικών ηλιακών συστημάτων, του άμεσου κέρδους και του τοίχου
Trombe.

Άποψη του κτιρίου

Κάτοψη τυπικού ορόφου
Ωστόσο η κακή κατασκευή, η λανθασμένη χρήση και η κακή συντήρηση του κτιρίου είχαν σαν
αποτέλεσμα τη μείωση της αρχικά προβλεπόμενης εξοικονόμησης ενέργειας από 71,6% σε 30%.
Η διαφοροποίηση της κατασκευής από την μελέτη αφορά στα ακόλουθα:
 Παρατηρείται ανεξέλεγκτη διείσδυση αέρα από χαραμάδες και ρωγμές λόγω της κακής
ποιότητας της κατασκευής με αποτέλεσμα την αύξηση θερμικών απωλειών κατά τη χειμερινή
περίοδο.
 Η μόνωση, λόγω κακοτεχνιών, δεν αποδίδει και έχει καταστραφεί.
 Το χειμώνα οι τοίχοι Trombe υπολειτουργούν, καθώς δεν λειτουργούν ικανοποιητικά οι
θυρίδες, ενώ το καλοκαίρι δεν σκιάζονται από τις προβλεπόμενες από την αρχιτεκτονική μελέτη
κατακόρυφες τέντες, αφού αυτές έχουν σκιστεί και δεν έχουν αντικατασταθεί. Επιπλέον οι θυρίδες
αερισμού του τοίχου οι οποίες σχεδιάστηκαν για την αποφυγή της πλεονάζουσας θερμότητας δεν
μπορούν να ανοιχθούν εξαιτίας της τοποθέτησης του οδηγού της τέντας σκίασης μπροστά τους.
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 Στα παράθυρα τοποθετήθηκαν κουρτίνες, ενώ ο μελετητής προέβλεπε βενετικά στόρια για
την μείωση της θάμβωσης.
 Οι βορινοί φεγγίτες αερισμού αιθουσών δεν είναι εύχρηστοι, ως προς το άνοιγμα, καθώς δεν
έχει προβλεφθεί σύστημα για εύκολο άνοιγμα από χαμηλότερο σημείο και κατά συνέπεια να μην
είναι εφικτός ο επαρκής αερισμός του κτιρίου.
Παρά την μέτρια λειτουργία του τοίχου Trombe, η συνεισφορά των ηλιακών κερδών του κατά την
περίοδο θέρμανσης είναι σημαντική, ενώ η συμβατική θέρμανση συμβάλλει σε πολύ μικρό
ποσοστό(7%)(ΚΑΠΕ, 2002, σ.15).
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1,5οC τουλάχιστον μια τυπική
μέρα του Ιανουαρίου, αν και με την σωστή εφαρμογή του συστήματος η αύξηση θα ανερχόταν στους 3οC.
Κατά την ενεργειακή καταγραφή του κτιρίου παρατηρήθηκε ότι οι κουρτίνες των παραθύρων με
νότιο προσανατολισμό παραμένουν συνεχώς κλειστές για την αντιμετώπιση της θάμβωσης με συνέπεια την
αύξηση του θερμικού φορτίου της κατασκευής, σε ποσοστό μέχρι και 83% (ΚΑΠΕ 2002, σ. 16). ιδιαίτερα
τον μήνα Σεπτέμβριο, που είναι ο πιο επιβαρημένος θερμικά μήνας για την περιοχή.

Κτίριο Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Το τριώροφο κτίριο της Φιλοσοφικής σχολής των Ιωαννίνων, κατασκευάστηκε το 1987 και
αναβαθμίστηκε το 1993. Αποτελείται κυρίως από αίθουσες διδασκαλίας που οργανώνονται γύρω από
αυλές. Το βιοκλιματικό αίθριο που κατασκευάστηκε επιφάνειας περίπου 900μ2 και επηρεάζει τις αίθουσες
που το περιβάλουν, συνολικής επιφάνειας 4.100 μ2.

Μεταλλική κατασκευή στο σκέπαστρο του βιοκλιματικού αίθριου
Ο στόχος της επέμβασης ήταν, με το συνδυασμό ενός παθητικού συστήματος συλλογής ηλιακής
ενέργειας (αίθριο) και ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με σωλήνες PVC κάτω από το αίθριο που
αποθηκεύουν ενέργεια για μεγάλο διάστημα σε χαμηλή θερμοκρασία, να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος
των ετήσιων αναγκών σε θέρμανση και ψύξη.

Κτίριο Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Τοποθεσία: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα
Το τετραώροφο κτίριο των Χημικών Μηχανικών βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της
Πολυτεχνειούπολης στου Ζωγράφου. Η συνολική του επιφάνεια είναι περίπου 30.000μ2, κατασκευάστηκε
το 1985 και αναβαθμίστηκε το 2002 με επεμβάσεις που έγιναν στο κτίριο προκειμένου να μειωθεί η
ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη λειτουργία του και να βελτιωθεί η θερμική και οπτική άνεση των
χρηστών του.

Το κτίριο των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
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Οι χώροι διαφόρων χρήσεων οργανώνονται γύρω από κλειστές αυλές με περιμετρικούς διαδρόμους.
Το κτίριο χωρίζεται σε τρία τμήματα, το καθένα από τα οποία αποτελείται από εργαστήρια στη βόρια
πλευρά, γραφεία στη νότια και χώρους διδασκαλίας, έρευνας και διοίκησης στην ανατολική και δυτική
πλευρά, με τους χώρους αυτούς οργανωμένους γύρω από τις αυλές. Ο άξονας του κτιρίου είναι ΒοράςΝότος.
Τα στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού που ενσωματώθηκαν είναι:
Φωτισμός: Βελτίωση συστημάτων τεχνητού φωτισμού, εκμετάλλευση φυσικού φωτός,
Αερισμός: Φυσικός αερισμός, ανεμιστήρες οροφής, ηλιακές καμινάδες, δροσισμός από το έδαφος,
δροσισμός μέσω εξάτμισης.
Κέλυφος: Θερμομόνωση, διπλά υαλοστάσια, περιορισμός διείσδυσης αέρα. Εξωτερική σκίαση.
Το πρόγραμμα αναβάθμισης χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το πρόγραμμα «Thermie» της ΕΕ με
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και παθητικών ηλιακών συστημάτων στις νότιες όψεις,
θερμοκήπιο και σκεπασμένο αίθριο.

Νηπιαγωγείο Φαλήρου
ο
Το 6 Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα βιοκλιματικού
σχολείου στην Ελλάδα, που σχεδίασε η αρχιτέκτονας Μαρίνα Βασιλοπούλου. Η κατασκευή του
ολοκληρώθηκε το 2004 με τη σημαντική συμβολή του ΚΑΠΕ, που έγκειται στο γεγονός ότι τα
αποτελέσματα της κατασκευής είναι μετρήσιμα:
 μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται,
 παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μη ρυπογόνες μεθόδους,
 μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Η νότια πλευρά του κτιρίου διαθέτει αρκετά ανοίγματα και φεγγίτες για την ενίσχυση του φυσικού
φωτισμού, ενώ στο μέσο υπάρχει θερμοκήπιο για την αποθήκευση θερμότητας. Στη βορινή πλευρά
αντίθετα, δεν υπάρχουν ανοίγματα, αλλά ψηλή φύτευση για την προστασία από τον κρύο βόρειο άνεμο.

Πρόσοψη του 6ου Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου
Στο εσωτερικό του κτιρίου ο προσανατολισμός παίζει καίριο ρόλο με τις αίθουσες διδασκαλίας και
την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων να βρίσκεται στη νότια πλευρά και τους χώρους ανάπαυσης και
βοηθητικούς χώρους στη βόρεια.
Στη στέγη του κτιρίου από τη νότια πλευρά έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά συστήματα,
καθιστώντας το κτίριο μερικώς αυτόνομο ενεργειακά και στη βορινή πλευρά τα δύο δώματα είναι
φυτεμένα με γκαζόν, που σε συνδυασμό με τους φεγγίτες δροσίζουν το εσωτερικό χώρο τις ζεστές μέρες.
Ο σχεδιασμός του κτιρίου βάσει του προσανατολισμού και της αξιοποίησης του ήλιου όχι μόνο
συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά δημιουργεί και ένα μικροκλίμα που βελτιώνει την ποιότητα
της ζωής των μαθητών, με εντυπωσιακή φωτεινότητα του εσωτερικού του χώρου.
Ειδικοί αυτοματισμοί μειώνουν ή αυξάνουν τον φωτισμό ανάλογα με την εξωτερική ηλιοφάνεια,
ενώ τα φώτα ανάβουν και σβήνουν αυτόματα με φωτοκύτταρα. Φεγγίτες στη νότια και βόρεια πλευρά
προσφέρουν φυσικό αερισμό, ενώ ο φρέσκος αέρας διατηρείται, αναβαθμίζεται και καθαρίζεται από
αισθητήρες διοξειδίου του άνθρακα.
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Η τέλεια ενεργειακή αυτονομία δεν είναι πάντα εφικτή, έτσι τις πολύ ψυχρές μέρες το κτίριο
θερμαίνεται με φυσικό αέριο, όμως και πάλι τα σώματα θέρμανσης είναι ελάχιστα και μεγάλο μέρος του
δαπέδου είναι ξύλινο για να διατηρεί τη θερμότητα.

Άποψη δώματος, προαύλιος χώρος και εσωτερικός χώρος
Στο σχολείο αυτό που χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο βιοκλιματικό σχολείο της χώρας μας, αφού
αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή βιοκλιματικών παραμέτρων και εφαρμόστηκαν οι παρακάτω
δράσεις:
 Αξιοποίηση του προσανατολισμού του κτιρίου.
 Οργάνωση των εσωτερικών χώρων για αξιοποίηση του προσανατολισμού.
 Προστασία του κελύφους με επεμβάσεις στα δομικά στοιχεία και τα ανοίγματα του κτιρίου
για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών και παθητική θέρμανση με έμμεσα ηλιακά κέρδη.
 Ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων και εξωτερικός σκιασμός τους, η οποία επιφέρει βελτίωση
των συνθηκών θερμικής άνεσης.
 Βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού.
 Φυσικός αερισμός και δροσισμός του κτιρίου με εφαρμογή νυχτερινού φυσικού αερισμού
για τη μείωση των αναγκών για ψύξη του κτιρίου.
 Εφαρμογή φυτεμένου δώματος σε συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου, που καλύπτει περίπου
το 70% της στέγης.
 Εφαρμογή διπλών βελτιωμένων υαλοπινάκων (k=2.8W/m2K), που επιφέρει εξοικονόμηση
ενέργειας σε σύγκριση με τους «απλούς» διπλούς (k = 3.87 W/m2K) κατά την περίοδο θέρμανσης.
 Προσάρτηση ειδικού ηλιακού χώρου (θερμοκήπιο) στην Ν – ΝΔ όψη του κτιρίου.
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με στόχο την μείωση της καταναλισκόμενης
συμβατικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, την οικονομικότερη παραγωγή ενέργειας αλλά και τον
περιορισμό των εκπεμπόμενων αερίων, καθώς θερμαίνεται όταν αυτό απαιτείται με φυσικό αέριο.
 Τοποθέτηση αισθητήρων CO2 στις αίθουσες, που ενεργοποιούνται όταν καταγράφεται
υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου των 1.001 ppm, θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα αερισμού
για την ανανέωση του αέρα στο εσωτερικό των χώρων.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Παταργιά, Διευθύνοντα Σύμβουλου του Ο.Σ.Κ., θα υπάρχει
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 9.000 τόνους στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος



Το πρώτο βιοκλιματικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Το πρώτο «πράσινο» βιοκλιματικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί τη Δευτέρα 6
Αυγούστου.
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Πρόκειται για το 8ο Δημοτικό Σχολείο στις Συκεές, που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε βάσει της
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής για τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 4.550.000€ και περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες
βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητισμού κλπ.,
καλύπτοντας όλα τα σύγχρονα παιδαγωγικά και ψυχοκοινωνικά κριτήρια.
Σε συνεχή εξέλιξη, όμως, βρίσκονται και οι εργασίες στα 8ο – 15ο ολοήμερα νηπιαγωγεία, στην
οδό Σπάρτακου στο τομέα Τειχών.
Πρόκειται για ένα επιπλέον βιοκλιματικό πολυδύναμο νηπιαγωγείο προϋπολογισμού 3,8 εκατ. € που
είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με δυνατότητα φιλοξενίας 100 παιδιών.
Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται και το 16ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή Κρυονερίου (Κυπρίων
Ηρώων Ισαάκ και Σολωμού), το οποίο προβλέπεται να είναι έτοιμο την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Πρόκειται επίσης για ένα ολοήμερο πολυθέσιο και βιοκλιματικό κτίριο προϋπολογισμού 2,72 εκατ. €.
«Το ενδιαφέρον μας για την παιδεία και την εκπαίδευση των νέων βρίσκεται σταθερά στις πρώτες
προτεραιότητές μας, κάτι που αποδεικνύεται με έργα σε βάθος χρόνου. Οφείλουμε να εξασφαλίζουμε στα
παιδιά μας, και συνολικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, τους καλύτερους όρους και προϋποθέσεις για τη
διαρκή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κάτι που κάνουμε χρόνια τώρα, χωρίς λαϊκισμούς και
συμβιβασμούς», ανέφερε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.

Ενεργειακή αναβάθμιση λυκείου
Την ίδια ώρα, έντονα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά αποκτά και το 1ο Λύκειο Νεάπολης, όπου οι
εργασίες ενεργειακής αναβάθμισής του ακολουθούν γρήγορους ρυθμούς ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο με
την έναρξη της σχολικής περιόδου.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 744.000 ευρώ, προβλέπει τη θερμική κάλυψη του κελύφους
του κτιρίου, την αντικατάσταση κουφωμάτων και την κατασκευή σκεπής με ειδικά φιλοπεριβαλλοντικά
υλικά.

Βιοκλιματικό σχολείο ύψους 6 εκατ. ευρώ στην Κρήτη
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 εντάσσεται το έργο «Λύκειο
Γαζίου», προϋπολογισμού 6.081.000,00 ευρώ, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου
Αρναουτάκη.
Το Λύκειο Γαζίου δυναμικότητας 360 μαθητών θα κατασκευαστεί στην περιοχή «Μεγάλος
Λάκκος» του Δήμου Μαλεβιζίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2014.
Το κτιριακό συγκρότημα του Λυκείου Γαζίου αναπτύσσεται σε δύο επί μέρους κτίρια. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό του σχολικού συγκροτήματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας την οποία επιτυγχάνει
καθότι τόσο το κτίριο Α όσο και το κτίριο Β έχουν σχεδιαστεί βάσει των αρχών του βιοκλιματικού
σχεδιασμού.
313

Το πρώτο κτίριο, τριών ορόφων, συνολικού εμβαδού 2.200 τμ περίπου, θα εξυπηρετήσει τις
εκπαιδευτικές και διοικητικές ανάγκες του σχολείου. Προβλέπεται να αναπτυχθούν 15 αίθουσες
διδασκαλίας, 6 αίθουσες εργαστηρίων, χώροι διοίκησης και χώροι εξυπηρέτησης μαθητών και γονέων.
Το δεύτερο κτίριο θα στεγάσει κυρίως τις ανάγκες άθλησης και εκδηλώσεων των μαθητών.
Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού 650 τμ περίπου. Το ισόγειο του κτιρίου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – εκδηλώσεων είτε ως κλειστός χώρος άθλησης
(γυμναστήριο). Στον Α όροφο στεγάζεται η βιβλιοθήκη με το αναγνωστήριο, χώρος ο οποίος παράλληλα
μπορεί να λειτουργήσει και ως αίθουσα διαλέξεων ή σεμιναρίων ενώ αναπτύσσεται και ένα εργαστήριο
σχεδίου και αισθητικής αγωγής.
Στον περιβάλλοντα χώρο του Λυκείου πέρα από τις απαραίτητες διαμορφώσεις προβλέπεται και η
κατασκευή δυο υπαίθριων γηπέδων, ενός βόλεϊ και ενός μπάσκετ.
Το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος είναι πλήρως προσβάσιμο από Άτομα με Αναπηρίες.


Βιοκλιματικό σχολείο στην Κοζάνη

Υπογράφτηκε την Πέμπτη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) η
απόφαση ένταξης του έργου «Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος Δημοτικού
– Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης»
προϋπολογισμού 9.123.000 ευρώ.
Με το εν λόγω έργο, πέρα από το γεγονός ότι επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα των 1200
κατοίκων της ΖΕΠ Κοζάνης, θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο βιοκλιματικό κτήριο μοναδικό στη χώρα μας
4.200m² μέγιστης δυναμικότητας 250 μαθητών και 50 νηπίων, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τις
σύγχρονες απαιτήσεις στην κατασκευή σχολικών μονάδων με ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργειακά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του καθώς γίνεται εκτεταμένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Οι ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου για θέρμανση, κλιματισμό και ηλεκτρική ενέργεια θα είναι
ιδιαίτερα μειωμένες εξαιτίας του βιοκλιματικού του σχεδιασμού και τη χρήση κατάλληλων υλικών και θα
καλύπτονται από ένα σύγχρονο αλληλοσυμπληρούμενο σύστημα γεωθερμίας, θερμικής ηλιακής ενέργειας
τηλεθέρμανσης και φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών του, είναι η δραματική μείωση των
λειτουργικών του εξόδων, τα οποία επιφορτίζεται ο Δήμος Κοζάνης, σχεδόν κατά 75% αναφορικά με ένα
συμβατικό κτήριο. Επίσης το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Β+ σύμφωνα με τον νέο
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ).
Με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου η δημοπράτηση θα γίνει εντός του έτους και η κατασκευή
του αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2012 η ολοκλήρωσή του, περί τα τέλη του 2014.


«Πράσινα» σχολεία στην Κρήτη
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Τα πρώτα βιοκλιματικά σχολεία θα είναι σύντομα γεγονός στην Κρήτη, καθώς και το «πράσινο»
Νομαρχιακό Μέγαρο στο Ηράκλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».
Με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, θα λειτουργήσουν τα σχολικά συγκροτήματα στον
Εσταυρωμένο Ηρακλείου και το ολοήμερο δημοτικό και νηπιαγωγείο στο Ασήμι. Θα λειτουργούν με το
25% της ενέργειας που καταναλώνει ένα συμβατικό κτίριο.
Ήδη παρουσιάστηκαν οι σχετικές μελέτες, από τη νομάρχη Ευαγγελία Σχοιναράκη και ομάδα
μελετητών, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων.
Οι εν λόγω μελέτες εκπονήθηκαν αφιλοκερδώς και αφορούν το νομαρχιακό μέγαρο, τα σχολικά
συγκροτήματα στην περιοχή του Εσταυρωμένου Ηρακλείου και το ολοήμερο δημοτικό και το νηπιαγωγείο
στο Ασήμι, στην ενδοχώρα του νομού.
Η νομάρχης δήλωσε ότι «Στα επόμενά μας βήματα είναι να δούμε πώς μετατρέπουμε τις
υπάρχουσες υποδομές σχολικών συγκροτημάτων σε πράσινες υποδομές, διαμορφώνοντας αυτόνομα
ενεργειακά κτίρια με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Ταυτόχρονα, είναι πολύ σημαντικό για μας το γεγονός ότι οι μαθητές με τον τρόπο αυτό αποκτούν
περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθησία και μαθαίνουν να λειτουργούν στην καθημερινότητά τους με
γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον».
Πραγματοποιήθηκαν μελέτες για τη φύτευση δωμάτων, τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών αλλά και
εξωτερικής θερμομόνωσης, ανεμογεννήτριας και συστήματος εξοικονόμησης νερού.
Επίσης, για τα σχολικά συγκροτήματα σχεδιάστηκαν σκίαστρα, περσίδες, μεταλλικά στέγαστρα και
ενεργειακές καμινάδες, με στόχο τη σκίαση και τη φυσική δροσιά.
Όσον αφορά το Νομαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου, εκπονείται ενεργειακή μελέτη, προκειμένου να
μεταμορφωθεί σε πράσινο κτίριο- σύμβολο περιβαλλοντικής ευαισθησίας, με ελάχιστες εκπομπές ρύπων


Ετοιμο το βιοκλιματικό σχολείο

Το πρώτο βιοκλιματικό διδακτήριο, το οποίο θα αποτελέσει τη στέγη του 17ου Νηπιαγωγείου
Βόλου, παραδίδεται αύριο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Βόλου. Πρόκειται για ένα
υπερσύγχρονο σχολικό κτήριο στη συνοικία Καραγάτς, για το οποίο πλέον η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
θα κινήσει με γρήγορες ταχύτητες όλες τις διαδικασίες για τον εξοπλισμό του, ώστε να είναι έτοιμο για την
υποδοχή των νηπίων τη νέα σχολική χρονιά.
Το 17ο Νηπιαγωγείο, το οποίο σήμερα συστεγάζεται με το 32ο Νηπιαγωγείο Βόλου, αποκτά
καινούργια στέγη - στολίδι. Το διδακτήριο, αν και προ καιρού έτοιμο, καθυστέρησε να παραδοθεί στο Δήμο
εξαιτίας οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τον εργολάβο. Με ενέργειες ωστόσο της Περιφέρειας φαίνεται
ότι τακτοποιήθηκαν και χθες η πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βόλου Σούλα Μπαρτζιώκα
ενημερώθηκε για την παράδοσή του.
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Πρόκειται για ένα πρότυπο βιοκλιματικό σχολείο. Αποτελείται από έναν όγκο, ο οποίος στην ουσία
είναι κέλυφος για πέντε χώρους (κουκούλια), δύο αίθουσες εργασίας που μπορούν να ενώνονται, χώρος
ανάπαυσης, γραφεία νηπιαγωγών και χώροι εξυπηρετήσεων.
Ο κοινός εσωτερικός χώρος όλων αυτών σχηματοποιεί την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την
τραπεζαρία, ενώ στην καρδιά του κελύφους υπάρχει εσωτερικό αίθριο που λειτουργεί ως εσωτερική αυλή
και αγωγός φυσικού φωτισμού και αερισμού.
Ο βιοκλιματικός χαρακτήρας του κτηρίου συμπληρώνεται με το φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου
και την έντονη φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο.
Στον αύλειο χώρο δημιουργήθηκαν θεματικοί χώροι αθλοπαιδιών, υπαίθριας διδασκαλίας, κήπου
οικολογίας, διαμόρφωση εισόδου και ένας στεγασμένος χώρος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο κτιριακός χώρος, σαν πλήρες στοιχείο του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος επηρεάζεται από τα
σύγχρονα προβλήματά του και συντελεί στην διαμόρφωσή τους. Η ένταση των προβλημάτων του
εξωτερικού περιβάλλοντος έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο προβλημάτων για το κτίριο όπου τα προβλήματα
ποιότητας του εσωτερικού κλίματος και περιβάλλοντος καθώς και τα ποσοτικά προβλήματα κατανάλωσης
και εξοικονόμησης ενέργειας, συμπλέουν και απαιτούν κοινή αντιμετώπιση και προοδευτική αντίληψη
αντιμετώπισης.
Η σημαντική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει την
ανάπτυξη επιστημονικών μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών που αφενός εξασφαλίζουν βέλτιστο
εσωτερικό περιβάλλον καθώς και την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Οι τεχνικές αυτές που κατά
βάση κάνουν χρήση ηλιακής ενέργειας καθώς και των άλλων πηγών του περιβάλλοντος έχουν ήδη
αποδείξει σε πρακτικό επίπεδο ότι είναι ιδιαίτερα αποδοτικές τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Η ευρύτερη
εφαρμογή τους αποτελεί αίτημα για ένα καλύτερο κτιριακό περιβάλλον, νέο ή υφιστάμενο εντός του οποίου
βέβαια διαβιώνουμε το 80% περίπου της όλης μα ζωής.
Σε ότι αφορά τις σχολικές κτιριακές υποδομές, και ειδικότερα στις υπάρχουσες για να ληφθεί
οποιαδήποτε απόφαση, είναι επιτακτικό να καταρτιστεί ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική μελέτη, η οποία
θα λαμβάνει υπόψη της όλα τα πιθανά σενάρια επέμβασης, ώστε να συγκρίνεται η απόδοση της εκάστοτε
επέμβασης και ο χρόνος απόσβεσης του κεφαλαίου που απαιτείται για αυτήν.
Παράλληλα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση του μαθητικού,
εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού για τις συμπεριφορές, που πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε οι ενέργειές
τους να μην επιβαρύνουν με πρόσθετες απαιτήσεις την ενεργειακή κατανάλωση από τη λειτουργία του
σχολείου.
Εν κατακλείδι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε σχολικό κτίριο θα πρέπει να αποτελεί για τους
μαθητές υπόδειγμα και πεδίο άσκησης για την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας και την προστασία του
περιβάλλοντος
Να θυμάσαι ότι το να κτίζεις, σημαίνει κατ’ ουσία να τραυματίζεις τον πλανήτης μας. Λοιπόν
να είσαι τρυφερός, να πατάς ελαφριά γιατί διαθέτουμε μόνο έναν από το είδος αυτό. O Bucky Fuller
τον απεκάλεσε τόσο εύστοχα το ‘διαστημόπλοιο μας’. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ
Η περιβαλλοντική απόσβεση είναι από τους πιο σημαντικούς λόγους που καθιστούν, ίσως,
απαραίτητη τη σωστή σχεδίαση των κτιρίων με τέτοιο τρόπο ώστε να εξοικονομούν ενέργεια και να
αποτελούνται από καθαρά υλικά δόμησης. Η ένταξη των παθητικών συστημάτων δεν αυξάνει σε τίποτα
επιπλέον το κόστος ενός κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις βιοκλιματικές κατοικίες που υπάρχουν σήμερα
στην Ελλάδα. Αντίθετα αν μάλιστα συνυπολογίσουμε την οικονομική απόσβεση που θα έχουμε από τον
πρώτο κιόλας χρόνο ζωής σε ένα τέτοιο κτίριο, το κόστος μειώνεται σημαντικά. Ένα σημαντικός
παράγοντας ακόμη είναι ευεξία που νιώθει κανείς σε ένα τέτοιο χώρο έχοντας εξασφαλίσει την θερμική
άνεση, όταν μάλιστα αυτό το στοιχείο δεν παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη κατοικία.

«Ο άνθρωπος σχεδιάζει και ρυθμίζει τα κτίρια
και αυτά στη συνέχεια ρυθμίζουν τη ζωή του»
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