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SUMMARY 

Over the recent years, the phenomenon of energy wasted fron1 the standby power mode in 

electrical equipιnent has grown to become a visible and significant issue in numerous energy 

effic.iency policies. Many local, regional or national administrations as well as several multi

govemmental organizarions are developing programmes to reduce the standby power 

consumption in new equipment coming to the market. Many prograιnmes to reduce standby 

power are now in place. They are currently applied to a number of specific end-uses typically 

PCs, TV sets and VCRs. Manufacturers are actively developing technical solutions to reduce the 

standby power consumption of the new generation of appliances, whatever they are, to a level of 

standby power lower than One Watt. 

The technical basis for the 1-Watt plan occurred when a πianufacturer of efficient power supplies 

Iearned that its product also saved significant arnounts of energy and that a rnodest redesign 

could even further enhance its efficiency. The 1997 Intemational Energy Efficiency Appliance 

Conference in Florence, Italy was critical when Dr. Alan Meier frorn, Lawrence National 

Berkeley Laboratory in the USA presented his vision of bring the standby power level of all 

appliances below a One Watt Threshold by 2010. His 1-Watt plan instantly caught the attention 

of the global efficiency community and sent the right signal to the concerned industry. At the 

Intemational Energy Agency (ΙΕΑ), Mr. Benoit Lebot frorn the Energy Efficiency Policy 

Analysis Division decided to accept the challenge of bringing that 1-Watt vision to an 

international govemmental platforrn. 

Even though many associations of appliance manufacturers harshly criticized the 1-Watt plan, 

they also inadvertently provided publicity and credibility to the idea. Some manufacturers, 

especially smaller ones, quickly used the 1-Watt target as a marketing tool. 

Keywords: stand-by power, energy efficiency policies, stand-by off mode, appliances, active 

stand-by, electricity consumption. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σε σπίτια και γραφεία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός καταναλώνει ενέργεια, όταν τοποθετείται στην 

κατάσταση αναμον~Ίς ή ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένος. Η σπατάλη ενέργειας 

προέρχεται κυρίως από τα αναποτελεσματικά χαρακτηριστικά της κατάστασης αναμονής και 

την υπερβολική κατανάλωση ρεύματος από το μετασχηματιστή όταν δεν τροφοδοτείται. Για 

παράδειγμα, ένας φορτιστής τηλεφώνου στην πρίζα θα καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια ακόμα 

και όταν ο εξοπλισμός είναι πλήρως φορτισμένος και δεν είναι σε χρήση . Οι καταναλώσεις 

αυτές ηλεκτρικής ενέργειας περιγράφονται ως «διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας» . 

Κάθε Watt που καταναλώνει η συσκευή στην κατάσταση αναμονής ανέρχεται σε 8,76 kWh 

ετησίως, και το κόστος είναι ένα Ευρώ κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες. Η τυπική απώλεια ανά 

συσκευή είναι σχετικά χαμηλή . Ωστόσο, όταν όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές σε σπίτια και 

γραφεία σε μια χώρα είναι συγκεντρωτικά, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό τμήμα της 

συνολικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκτιμήσεις των ζημιών από την κατάσταση 

αναμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνονται μεταξύ 5 - 10% της συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας των κατοικιών . Έτσι, οι απώλειες της ηλεκτριΚΙ1ς ενέργειας που 

προκαλούνται από τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής και των αντίστοιχων εκπομπών C02 

είναι σημαντικές και αξίζουν προσοχ11. 

Ο εξοπλισμός που είναι υπεύθυνος για τις απώλειες στην κατάσταση αναμονής 

χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς: τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία. Μια 

συσκευή που είναι απενεργοποιημένη, δεν σημαίνει ότι δεν καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. 

Πολλές σύγχρονες οικιακές συσκευές περιέχουν ρολόγια, μνήμες, τηλεχειριστήρια, 

μικροεπεξεργαστές που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη κι αν δεν είναι συνδεδεμένα. 

Και οι περισσότερες συσκευές συνδέονται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Τα 

χρονόμετρα και τα τηλεχειριστήρια σε οικιακές συσκευές είναι για την ευκολία του χρήστη. 

Στην μελέτη αυτή , τα αποτελέσματα προέρχονται από στατιστικό έλεγχο κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ισχύος σε διάφορες οικιακές συσκευές αλλά και σε συσκευές γραφείου . 

Λέξεις κλειδιά: συσκευές σε κατάσταση αναμονής, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, 

εξοικονόμιση ενέργειας. 



ΠΤΥΧlΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΑΓΙΟΥ Μ/ύ'IΑ ΚΕΦΛΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΤΉ 

t0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

'ΈΙΣΑΓΩΓΗ" 

1.1 Γενικά για την κατανάλωση ενέργειας 

Η χρήση του ηλεκτρισμού από συσκευές σε αναμονή ή "διαρροή ηλεκτρισμού Ο , είναι η 

ηλεκτρική ενέργεια που κατανωλώνεται από τις ηλεκτρονικές συσκευές όταν κλείνουν ή δεν 

χρησιμοποιούνται. Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως 

τηλεχειριστήριο, μνήμη , ypονόμετρο ή διακόπτη έκτατης ανάγκης . Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

των συσκευών καταναλώνουν ενέργεια. Υπάρχουν ακόμη συσκευές που χρησιμοποιούν 

εξωτερικούς ή εσωτερικούς μετασηματιστές που τοποθετούνται στο διακόπτη παροχής 

ρεύματος των συσκευών. Εφόσων κανένας μετασχηματιστής δεν είναι 100% αποτελεσματικός, 

αυτές οι συσκευές καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια όταν κλείνουν ή όταν δεν 

χρησιμοποιούνται. Τελευταία, υπάρχουν συσκευές όπως τα υψηλής ταχύτητας modems για 

υπόλογιστές, τα ψηφιακά καλώδια και οι δορυφορικοί δέκτες, οι συσκευές fax και οι 

τηλεφωνητές που απαιτείται να είναι πάντα σε ετοιμότητα να δεχθούν και να στείλουν 

πληροφορίες. 

Η απώλεια της ενέργειας σε αναμονή από μια συσκευ1Ί μπορεί να φαίνεται ασήμαντη σε 

σύγκριση με την συνηθισμένη ηλεκτρική καταναλώση , αλλά αυτή η απώλεια προσθέτει πάνω 

από 100 KWh για κάθε νοικοκυριό ετησίως. Ωστόσο, η κατανάλωση ενέργειας δεν μπορεί να 

μειωθεί τελείως εάν δεν αλλάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συσκευών αυτών . Αυτό 

μπορεί να γίνει με τον καλύτερο ενεργειακό σχεδιασμό των συσκευών. Ερευνητές, προσπαθούν 

να αποδείξουν ότι οι οικιακές συσκευές μπορούν να καταναλώνουν ενέργεια 1 W ή λιγότερο, σε 

κατάσταση αναμονής. 

Αυτό αμέσως δείχνει ότι υπάρχουν χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που θέτουν οι κατασκευαστές 

στις συσκευές όταν κατασκευάζονται. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επιπλέον 

κόστος για τους κατασκευαστές και αμέσως θα προκύψει μείωση των εκπομπών άνθρακα. 
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το φαινόμενο της ενέργειας που χάνεται ωtό την 

κατάσταση αναμονής στον ηλεκτρικό εξοπλισμό τείνει να γίνει ένα ορατό και σημαντικό 

ζήτημα για πολλές πολιτικές ενεργειακής απόδοσης. Πολλές τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές 

διοικήσεις καθώς και αρκετές οργανώσεις αναπτύσσουν προγράμματα για τη μείωση της 

κατανάλωσης ρεύματος σε κατάσταση αναμονής σε νέο εξοπλισμό που εισέρχεται στην αγορά. 

Πολλά προγράμματα για τη μείωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής έχουν πλέον δημιουργηθεί. 

Προς το παρόν εφαρμόζονται σε υπολογιστές, τηλεοράσεις και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές. 

Οι κατασκευαστές αναπτύσσουν ενεργά τεχνικές λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος 

σε αναμονή σε νέας γενιάς συσκευές, όποιες και αν είναι, σε επίπεδο μικρότερο του 1 Watt. Η 

τεχνική βάση για το σχέδιο 1-Watt συνέβη όταν ένας κατασκευαστής τροφοδοτικών έμαθε ότι 

το προϊόν επίσης αποθηκεύει σημαντικές ποσότητες ενέργειας και ότι ένας μικρός 

επανασχεδιασμός θα μπορούσε ακόμη να βελτίωσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητά του . Το 

1997 η Διεθνής Διάσκεψη Ενεργειακής Απόδοσης Συσκευών στη Φλωρεντία της Ιταλίας 

αποτέλεσε σημαντικό γεγονός, όταν ο Δρ. Alan Meier από το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence 

Berkeley των ΗΠΑ παρουσίασε το όραμά του για κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση 

αναμονής όλων των συσκευών κάτω από το κατώτατο όριο του 1 Watt μέχρι το 2010. 

Το σχέδιό του 1-Watt προκάλεσε αμέσως την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας και έστειλε 

το σωστό μήνυμα . στο σχετικό κλάδο. Στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ) , ο κ. Benoit 

Lebot από τον Τομέα Ενεργειακής Απόδοσης αποφάσισε να δεχθεί την πρόκληση να φέρει το 

όραμα του 1-Watt σε μια διεθνή κυβερνητική πλατφόρμα. Μολονότι πολλές ενώσεις 

κατασκευαστών συσκευών επέκριναν δριμύτατα το σχέδιο του 1-Watt, προέβλεπε επίσης 

ακούσια δημοσιότητα και αξιοπιστία στην ιδέα. Ορισμένοι κατασκευαστές, ιδίως οι μικρότεροι, 

χρησιμοποίησαν γρήγορα το στόχο 1-Watt ως εργαλείο μάρκετινγκ. Το σχέδιο του 1-Watt 

απέκτησε νομική υπόσταση όταν η Αυστραλία επικύρωσε επισήμως την ιδέα και, αργότερα, τον 

Ιούλιο του 2001 , όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε το Εκτελεστικό Διάταγμα με το οποίο η 

Ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστήριζε την αγορά προϊόντων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

σε κατάσταση αναμονής, και κατά προτίμηση κάτω από το 1-Watt. 
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Η ηλεκτρική ενέργεια είναι βασική ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας . Πολλές 

λειτουργίες στις σύγχρονες κοινωνίες θα σταματήσουν, όταν η προμήθεια της ενέργειας 

σταματήσει. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται ανά άτομο έχει μια στενή σχέση με το επίπεδο 

ζωής του/της. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο σε μια χώρα, τόσο 

υψηλότερο είναι το βιοτικό επίπεδο του λαού της, δυνάμει της διάταξης του νόμου περί 

ηλεκτρικής ενέργειας (EC Act). Η Ελλάδα έχει λάβει διάφορα μέτρα για την προώθηση των 

προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης στην αγορά. Το βιοτικό επίπεδο και η οικονομιιο) 

ανάπτυξη σχετίζονται με την ενέργεια που παράγεται, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας που 

επιτυγχάνεται. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι οι σύγχρονες ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμη και αυτές που έχουν διακόπτες on / off, καταναλώνουν ενέργεια 

για τη λειτουργία τους σε κατάσταση αναμονής. Ο αριθμός των προϊόντων που καταναλώνουν 

ενέργεια σε κατάσταση αναμονής αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς τόσο σε ποσότητα όσο και στην 

ποικιλομορφία. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχει χαμηλός βαθμός διείσδυσης των 

ηλεκτρονικών προϊόντων σε σπίτια και γραφεία και κανονικά θα αναμενόταν πολύ χαμηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής των νοικοιcυριών σε σχέση με τα αντίστοιχα 

στο βιομηχανοποιημένο κόσμο. Ωστόσο, οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά δεν είναι 

συχνά τα προηγμένα προϊόντα που πωλούνται στις ανεπτυγμένες χώρες. 
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2°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

'ΈΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

2.1 Αναφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα 

Η κατάσταση αναμονής έχει γίνει ένα σημαντικό ζήτημα σήμερα για αρκετά χρόνια και οι 

κατασκευαστές σε κάποιο βαθμό έχουν ακολουθήσει τις εξελίξεις στα καθιερωμένα προϊόντα. 

Αλλά ακόμα δεν φθάνουν όλα τα προϊόντα τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας τα 

οποία φαίνεται να είναι μάλλον εύκολα, προσβάσιμα. Λύσεις από την πλευρά των προμηθευτών, 

κυρίως τροφοδοτικά και κυκλώματα διαχείρισης ενέργειας, είναι διαθέσιμες σε μεγάλη 

ποικιλία, αλλά, φυσικά, το τυχόν πρόσθετο κόστος είναι κρίσιμο για την υιοθέτηση των λύσεων 

αυτών . Έχει γίνει πιο εύκολο να μειώνονται οι απώλειες με χαμηλή κατανάλωση σε κατάσταση 

αναμονής και σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, αλλά αυτό ακόμα δεν σημαίνει ότι αυτά τα 

θέματα αφορούν όλες τις διαδικασίες ανάπτυξης των προϊόντων. 

Κύριες κινητήριες δυνάμεις για τη διατήρηση ή ακόμη και αύξηση των επίπεδων κατανάλωσης 

είναι οι υποθέσεις για τις προσδοκίες των καταναλωτών ( όπως για παραδείγμα η κατάσταση του 

δικτύου, ή οι μαλακοί διακόπτες ως "απαραίτητος" παράγοντας σχεδιασμού ) καθώς και η 

ανάγκη για εξοικονόμηση λίγων λεπτών από το συνιστώμενο κόστος στην τιμή των 

ανταγωνιστικών αγορών . Για τα πιο σύνθετα προϊόντα, μια βελτιστοποιημένη διαχείριση 

ενέργειας αποτελεί επίσης μια σημαντική προσπάθεια σχεδιασμού, δεδομένου ότι τα λάθη στη 

διαχείριση της ενέργειας εμφανίζονται μόνο στο επίπεδο της ενσωμάτωσης προϊόντων, όχι κατά 

το σχεδιασμό των επιμέρους τμημάτων. Ο διαχωρισμός των τμημάτων του προϊόντος που 

ασχολούνται με τα επίπεδα της τάσεως ρεύματος σε ένα εξrοτερικό τμήμα (το τροφοδοτικό) 

εξακολουθεί να είναι μια πρακτική λύση για τους κατασκευαστές, αλλά συχνά έρχεται με 

αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά το περιβάλλον και τις απώλειες ενέργειας. Με μια ευρεία 

αλλαγή που θα στοχεύει στη χρήση τροφοδοτικών με υψηλότερη απόδοση και ειδικά 

βελτιστοποιημένα για το μικρότερο φορτίο αλλά και για περιοχές χωρίς φορτίο αυτό φαίνεται 

να είναι μικρότερο πρόβλημα. 
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Παρ ' όλα αυτά εκείνες οι περιπτώσεις όπου το τροφοδοτικό είναι απαραίτητο μόνο κατά 

καιρούς, αλλά παραμένει στην πρίζα όλη την ώρα είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση σπατάλης 

ενέργειας. Για ορισμένα προϊόντα, όπως 01 οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τάση έχε1 ήδη 

αντιστραφεί πίσω στην ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά για όλα τα κινητά 

προϊόντα, πολλά μικρά προϊόντα, ακόμη και για μεσαίου μεγέθους προϊόντα, όπως οι εκτυπωτές 

το τροφοδοτικό ψεκασμού (inkjet) χρησιμοποιείται ευρέως. 

Για τα προϊόντα, τα οποία λειτουργούν σε πλήρη λειτουργία ή σε υψηλού επιπέδου κατάσταση 

αναμονής όλο το χρόνο, οι απωλειες χωρίς το φορτίο του τροφοδοτικού δεν διαφέρουν, και δεν 

υπάρχει καμία πρακτική διαφορά σε σχέση με μια εσωτερική παροχή ρεύματος με την ίδια υπό 

πλήρες φορτίο και μερικό φορτίο. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι όλες οι καταναλώσεις σε 

κατάσταση απενεργοποίησης και έχουν την ίδια προτεραιότητα για μείωση ή ρύθμιση . Από 

ιστορικής άποψης, είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί η δράση των περιβαλλοντικών 

ενώσεων. 

Η βιομηχανία αρκετές φορές προωθεί τα περιβαλλοντικά θεμάτα ειδικά αν ταιριάζουν στην 

αγοραστική προοπτική και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. Η βιομηχανία έχει μάθει ότι οι 

περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο , σημαντικό στην 

αγορά, και ότι η νομοθεσία θα μπορούσε στην πραγματικότητα μερικές φορές να είναι 

επωφελής για την εξασφάλιση μιας αγοράς. Για τις απώλειες σε κατάσταση αναμονής και εκτός 

λειτουργίας, οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να λειτουργεί με την αγορά και όχι εναντίον της . Η 

μείωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος, που απαιτεί «ενεργό σκέψη» του χρήστη για κάθε 

λειτουργία ενός προϊόντος ή θεμελιώδεις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών για την 

επίτευξη τυχόν βελτιώσεων είναι απίθανο να λειτουργήσουνν για την πλειονότητα της αγοράς. 

Οι καλύτερες ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι "ενεργές από προεπιλογή". Η ενεργοποίηση της 

συνείδησης των καταναλωτών ή των αγοραστών να επιλέξουν το καλύτερο προϊόν είναι ένα 

άλλο, κάπως αντίθετο από το θέμα. Αν και η περιβαλλοντική συμπεριφορά δεν θα πρέπει να 

είναι αναμενόμενη, θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον από την παροχή των σχετικών 

πληροφοριών. 
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Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει θεωρητικά να είναι διαθέσιμες και προσιτές πριν από τη λήψη 

της απόφασης αγοράς. Και τα δύο σημεία είναι έγκυρα : στο βασικό επίπεδο ο χρ11στης δεν θα 

πρέπει να συμμετέχει, ενώ για περαιτέρω βελτιώσεις ο χρήστης θα πρέπει να συμμετέχει και να 

υποστηρίζει. Υπάρχουν επίσης αντιφατικές απόψεις σχετικά με το πόσο η κατάσταση αναμονής 

είναι «χρήσιμη» και πόσο αυτό λειτουργεί ορατά στο χρήστη. Από τη μια πλευρά οι 

κατασκευαστές υποστηρίζουν το «δικαίωμα» να αναπτύξουν τις λειτουργείες σε κατάσtαση 

αναμονής κατά το δοκούν . Η αγορά θα πρέπει να προσδιορίσει ποια χαρακτηριστικά είναι 

απαραίτητα για ένα προϊόν για να είναι επιτυχής . Από την άλλη πλευρά οι χρήστες θα 

μπορούσαν να διεκδικήσουν το «δικαίωμα» να γνωρίζουν ποια προϊόντα τους ταιριάζουν και 

να έχουν τη δυνατότητα να τα κάνουν να είναι ανενεργά. 

Για την κατάσταση εκτός λειτουργίας, φαίνεται να υπάρχει μια ευρύτερη συναίνεση ότι η 

κατανάλωση ενέργειας χωρίς λειτουργία (μελέτη EcoDesign Lot 6 off-mode) μπορεί να 

περιοριστεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Ωστόσο, για ορισμένα προϊόντα, η μείωση των 

απωλειών εκτός λειτουργίας κάτω από μια φιλόδοξη οριακή τιμή ή η ενσωμάτωση ενός 

"σκληρού διακόπτη Ο πλήρους διακοπής υποτίθεται ότι είναι υπερβολικά δαπανηρή και δεν 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα του μέσου καταναλωτή. 
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2.1.1 Ορισμοί των καταστάσεων αναμο,•ής 

Εκτός rοω 

Όταν ένα προϊόν ή συσκευή είναι συνδεδεμένη με μια πηγή ενέργειας σ)λά δεν παράγει κανένα 

ήχο ή εικόνα, μετάδοση ή λήψη πληροφοριών ή είναι σε αναμονή για να επανέρθει σε 

κατάσταση "εντός" από τον καταναλωτή. Αν το προϊόν έχει τηλεχειριστήριο, δεν μπορεί να 

εκκινήσει από το τηλεχειριστήριο από την θέση εκτός λειτουργίας . Μολονότι το προϊόν μπορεί 

να κάνει κάποιες εσωτερικές λειτουργίες σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (π.χ. λειτουργίες της 

μνήμης, EMC φiλτρα) , αυτές δεν είναι προφανής για το χρήστη. 

Παθητική κατάσταση αναμονής 

Όταν ένα προϊόν ή μια συσκευή δεν εκτελεί την κύρια λειτουργία του, αλλά είναι έτοιμο να 

ενεργοποιηθεί (στις περισσότερες περιπτώσεις με ένα τηλεχειριστήριο) ή εκτελεί κάποια 

δευτερεύουσα λειτουργία (π.χ. έχει μια οθόνη ή χρονοδιακόπτη) . Η λειτουργία αυτή ισχύει 

επίσης και για παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε εξοπλισμό που λειτουργεί με μπαταρία 

(φορητές συσκευές οι οποίες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν όταν αποσυνδέονται από το 

σταθμό βάσης), όταν η συσκευή δεν φορτίζεται. 

Ενεργή αναμονή 

Ενεργή αναμονή επί το πλείστον εφαρμόζεται σε DVD και σε στερεοφωνικό εξοπλισμό όπου 

όταν λειτουργούν συνεπάγεται και κάποια μηχανική κίνηση (DVD και CD player, κασετόφωνα) . 

Ενεργή αναμονή είναι όταν η συσκευή είναι ανοιχτή αλλά δεν εκτελεί την κύρια λειτουργία της. 

Για παράδειγμα, το βίντεο μπορεί να είναι ανοιχτό αλλά δεν παίζει ή δεν γίνεται εγγραφή . Η 

λειτουργία αυτή ισχύει επίσης και για παροχές ηλεκτρικού ρεύματος για εξοπλισμό που 

λειτουργεί με μπαταρία (φορητές συσκευές), όταν η συσκευή φορτίζεται (διάφορες υπο

λειτουργίες). 
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2.2 Μείωση κόστους 

Αφήνοντας τις οικιακές συσκευές σε κατάσταση αναμονής, αντί για τελείως σβηστές, κοστίζει 

στην οικονομία εκατομμύρια σε σπατάλη ενέργειας κάθε χρόνο - και καταστρέφεται το 

περιβάλλον. Σύμφωνα με μελέτες, συσκευές που παραμένουν ανοιχτές σε ένα σπίτι 

αντιπροσωπεύει 30 Watt της ηλεκτρικής ενέργειας που σπαταλώνται κάθε ώρα. Πάνω από ένα 

έτος, που ισοδυναμεί με την ίδια ποσότητα ενέργειας με 220 φορτία στο πλυντι1ριο , ή μια λάμπα 

60 watt αναμένη συνεχώς για 150 ημέρες. Αν επρόκειτο να θεωρηθεί ότι όλα τα νοικοκυριά 

αφήνουν τις συσκευές τους σε κατάσταση αναμονής για όλη την ώρα που δεν είναι σε χρήση , 

τότετο συνολικό κόστος για την κατάσταση αναμονής στον οικιακό τομέα θα μπορούσε να είναι 

€ 35,000,000 ετησίως . Αυτό αντιπροσωπεύει το 5% του συνόλου της οικιακής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου το 1,6% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

που αντιπροσωπεύουν πάνω από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου τόνων διοξειδίου του άνθρακα 

(C02), το κυριότερο αέριο του θερμοκηπίου. Το κόστος αυτό θα μπορούσε, ωστόσο, να 

εξαλειφθεί συνολικά, αν ο καθένας σβήνει όλες τις συσκευές τους πλήρως όταν δεν 

χρησιμοποιειούνται. 

Ο εξοπλισμός ο οποίος καταναλώνει ενέργεια σε κατάσταση αναμονής σε κάθε σπίτι είναι οι 

τηλεοράσεις, τα Video Recorders, τα DVD, τα Video Garnes, οι δορυφορικοί αποκωδικοποιητές, 

τα Hi-Fi οι Η/ Υ και οι οθόνες και ο φούρνους μικροΚύμάτων. Αυτός ο κατάλογος δεν είναι 

εξαντλητικός, ωστόσο, και στην περίπτωση των τηλεοράσεων, των υπολογιστών, συχνά 

υπάρχουν περισσότερες από μία σε ένα σπίτι. Ένα τεράστιο ποσοστό των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, εκ των οποίων το διοξείδιο του άνθρακα, (C02) είναι το κύριο, παράγονται ως 

αποτέλεσμα της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή. Επιπλέον, τα νοικοκυριά 

είναι όλα πολύ καλά ενήμερα για την συνεχιζόμενη αύξηση κόστους της ενέργειας. Με τον 

καιρό, ο προτεινόμενος φόρος διοξειδίου του άνθρακα θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξοικονόμισης ενέργειας . 

8 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΑΠΟΥ MAPIA ΚΕΦΑΑΑΙΟ 2: ΕΝΕΡΙΈΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΊΉΤ Α 

Έτσι, πιο μεγάλη ενεργειακή αποδοτικότητα θα εξοικονομήσει χρήματα καθώς επίσης και 

όφελος για το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές απλές ενέργειες που μπορούν να γίνουν για να 

μειώθεί η ενεργειακή κατανάλωση - για παράδειγμα η απενεργοποίηση ηλεκτρικών συσκευών 

αντί να μένουν σε κατάσταση αναμονής. 

Επίσης, κατά την αγορά οικιακών συσκευών, πρέπει να ελέγχεται η ετικέτα ενέργειας και να 

επιλέγεται η πλέον αποτελεσματική. Αυτές εivαι μόνο δύο από τις πολλές απλές ενέργειες που 

μπορούν να γίνουν για την εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινή ζωή. 
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3°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

'ΈΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 

ECODESIGN" 

3.1 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 

Η Ευρωπαική Επιτροπή εκπόνησε προπαρασκευαστική μελέτη , στην οποία αναλύθηκαν οι 

τεχνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές της λειτουργίας συσκευών σε κατάσταση 

αναμονής. Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού με εμπλεκόμενους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη 

από την ΕΕ και τρίτες χώρες, και τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν. Ηπροπαρασκευαστική 

μελέτη έδειξε ότι στις λειτουργίες αναμονής και εκτός λειτουργίας παρουσιάζεται κατανάλωση 

ενέργειας στην πλειονότητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών και των 

προϊόντων εξοπλισμού γραφειού που πωλούνται στην Κοινότητα. Επίσης εκτιμήθηκε ότι η 

ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την λειτουργία σε κατάσταση αναμονής και στη 

θέση εκτός λειτουργίας των συσκευών ήταν 47 TWh το 2005, που αντιστοιχεί σε 19 Mt 

εκπομπών C02. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί σε 49 TWh το 

2020. 

Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις λειτουργείες 

αναμονής και εκτός λειτουργίας, μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Οι βελτιώσεις στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργίες αναμονής και εκτός λειτουργίας θα πρέπει να επιτευχθούν 

με την εφαρμογή υφιστάμενων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών, οι οποίες οδηγούν σε 

μείωση των δαπανών αγοράς και λειτουργίας εξοπλισμού. 
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Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμον1Ίς 

και εκτός λειτουργίας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών καθορίστηκαν με σκοπό την 

εναρμόνιση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού ολόκληρης την Κοινότητας. Στόχος ήταν 

η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

των επηρεαζόμενων προϊόντων. 

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού δεν έπρεπε να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 

λειτουργικότητα του προϊόντος και θα πρέπει να μην επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία, την 

ασφάλεια και το περιβάλλον. Ειδικότερα, τα οφέλη της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά το στάδιο της χρήσης θα έπρεπε να αντισταθμίσουν τις τυχόν πρόσθετες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της φάσης παραγωγής του εξοπλισμού που 

καταναλώνουν ενέργεια σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας. 

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού περιορίστηκε σε προϊόντα που αντιστοιχούν σε 

νοικοκυριά και εξοπλισμό γραφείου που προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον, το 

οποίο, για τον εξοπλισμό πληροφορικής, αντιστοιχεί σε εξοπλισμό κατηγορίας Β, όπως ορίζεται 

στο πρότυπο ΕΝ 55022:2006. Το πεδίο εφαρμογής ήταν τέτοιο ώστε ο εξοπλισμός που δεν είναι 

ακόμη διαθέσιμος στην αγορά, αλλά έχει παρόμοιες λειτουργίες με τα προϊόντα αυτά που 

κατονομάζονται ρητά στον κανονισμό, θα έπρεπε να έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τις 

απαιτήσεις. Όπου χρειάστηκε, τροποποίηση του συγκεκριμένου κανονισμού συμπληρώθηκε ο 

κατάλογος των προϊόντων . 

Σχήμα 3.1: Εικόνα περιβαλλοντικής καταστροφής . 
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3.1.1 Καθορισμός απαιτήσεων για την κατανάλωση ενέργειας 

Η ''οριζόντια" εφαρμογή του κανονισμού για οικολογικό σχεδιασμό συνεπάγεται τον 

καθορισμό απαιτήσεων ανώτατων ορίων για την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση 

αναμονής/ απενεργοποίησης για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό οικιακό και γραφειακό εξοπλισμό. 

Εκτιμάται ότι οι προτεινόμενες απαιτήσεις θα οδηγούσαν σε μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας 

περίπου 35 TWh ετησίως το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Το μέτρο είναι ιδιαίτερα αποδοτικό 

για τους καταναλωτές. Επιπλέον, είναι σύμφωνο με την ειδική εντολή που δόθηκε στην 

Επιτροπή από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. 

Με στόχο να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, τους καταναλωτές και τους 

κατασκευαστές, το άρθρο 15 (4) και 15 (5) της οδηγίας 2005/32/ΕΚ καθορίζει τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού για τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας και το χρονοδιάγραμμα για την 

έναρξη ισχύος . Συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα δύο σύνολα των απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού (2W/1 W και 1 W/0.5W) σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας της αναμονής/ εκτός 

λειτουργίας, που θα ισχύουν κατά 1 χρόνο και 4 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του 

προτεινόμενου κανονισμού, αντίστοιχα, παρέχουν την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 

βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτό)σεων του εξοπλισμού και τα οφέλη κόστους για τον 

χρήστη / καταναλωτή (λόγω μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας) από τη μία 

πλευρά, και τις πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους κατασκευαστές (ιδίως λόγω της 

απρόβλεπτης εκ νέου σχεδιασμού) από την άλλη πλευρά. 

Αν και ο ορισμός του «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού» 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών, τις σχετικές ομάδες προϊόντων, ο ορισμός 

έχει μάλλον αποδυναμωθεί. Κάθε κατηγορία προϊόντων που καλύπτονται από άλλες 

προπαρασκευαστικές μελέτες στα πλαίσια της 32/2005/ΕΚ θα έπρεπε να αποκλεισθούν από το 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου μέτρου εφαρμογής, αφού τίθενται συγκεκριμένα μέτρα 

για αυτά. 

12 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΑΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΛΛΑΙΟ 3: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ECODESIGN 

3.2 Κανονισμός ECODESIGN 

Τον Δεκέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ . 1275/2008 

για την εφαρμογή της οδηγία οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τις απαιη)σεις για την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας ηλεκτρικού 

και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού. Ο κανονισμός επικεντρώνεται σε μια 

εκτενή λίστα του εξοπλισμού με κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής/εκτός λειτουργi.ας , που 

περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες καη~γορίες προϊόντων: 

1. Οικιακές συσκευές, 

2. Εξοπλισμός πληροφορικής που προορίζεται για χρήση κυρίως σε οικιακό περιβάλλον, 

3. Εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης, 

4. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού. 

Ο κανονισμός ορίζει ότι σε διάστημα ενός έτους οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να 

πληρούνται από τα προαναφερθέντα προϊόντα στην ΕΕ-27 ση1ν αγορά: 

1. Η κατανάλωση ενέργειας εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός λειτουργίας δεν 

υπερβαίνει το 1 W. 

2. Η κατανάλωση ενέργειας εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατάσταση που παρέχει μόνον 

λειτουργία επανεργοποίησης ή παρέχει μόνον λειτουργία επανεργοποίησης και μια απλή ένδειξη 

της λειτουργίας επανεργοποίησης δεν υπερβαίνει το 1 W. 

3. Η κατανάλωση ενέργειας εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατάσταση που παρέχει μόνον 

απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης ή παρέχει μόνον συνδυασμό λειτουργίας 

επανεργοποίησης και απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης δεν υπερβαίνει τα 2 W. 

4. Ο εξοπλισμός πρέπει, εκτός εάν αυτό είναι ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, να 

παρέχει θέση εκτός λειτουργίας ή / και την κατάσταση αναμονής, ή / και άλλη κατάσταση , η 

οποία δεν υπερβαίνει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις κατανάλωσης ισχύος για η1ν κατάσταση εκτός 

λειτουργίας ή / και stand-by όταν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

γ πάρχουν πολλές ιστορικά ξεχωριστές χρήσεις και ορισμοί του όρου "κατάσταση αναμονής" 

και μερικές φορές ο κοινός στόχος να περιγραφούν και να μειωθούν οι ενεργειακές χρήσεις των 

προϊόντων μπορεί να επηρεαστεί από αντιφατικούς ορισμούς. 
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Η πρόθεση κοιτάζοντας τις απώλειες στην κατάσταση αναμονής και στην θέση εκτός 

λειτουργίας είναι κατά κύριο λλγο για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στα 

δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας όταν τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται συνέχεια. Τα 

αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών των καταναλώσεων ρεύματος ή απωλειών προκύπτουν από 

Ο τον αυξανόμενο αριθμό των συσκευών, για τον οποίο η ισχύς που καταναλώνεται λαμβάνει 

χώρα, και 

Ο η μεγάλη διάρκεια αυτής της κατανάλωσης ενέργειας, συχνά αόρατη στο χρήστη . 

Η πρόθεση κατά την προπαρασκευαστική μελέτη Lot 6 της ΕΕ είναι για να επιτευχθεί ευρεία 

κάλυψη σε θέματα της κατάστασης σε αναμονή από τη διάρθρωση των ενεργειακών χρήσεων 

από τις λειτουργίες που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της αναμονής. Η κατανάλωση ενέργειας 

στην κατάσταση αναμονής είναι κατανοητή όχι ως μια ενεργειακή απώλεια, αλλά ως μια 

υπηρεσία που προσφέρεται στο χρήστη , η οποία θα πρέπει να παρέχονται όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερα. Οι απώλειες στην θέση εκτός λειτουργίας είναι ένα ξεχωριστό θέμα, 

επειδή η ενέργεια που καταναλώνεται παρέχεται χωρίς λειτουργία. Σε περιπτώσεις, όπου 

υπάρχουν βάσιμοι λλγοι για την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, το 

επίπεδο ενέργειας σε κατάσταση εκτός λειτουργίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερο . 

Η λειτουργία προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψει ένα ευρύ φάσμα από ανόμοια προϊόντα, για 

να συμπεριλάβει μελλοντικές συγκλίσεις προϊόντων ή άγνωστων συνδυασμών και σε κάποιο 

βαθμό για την κάλυψη των τεχνολογιών και εφαρμογών που είναι ακόμη άγνωστες .. Ο ορισμός 

του Lot 6 για τις απώλειες στην καiάσταση αναμονής και στην θέση εκτός λειτουργίας, 

ακολουθεί μια αυστηρή διαφοροποίηση των καθηκόντων και την κατανομή τους σε 

καθορισμένες λειτουργίες. Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ιεραρχία της ζήτησης ενέργειας (π.χ. 

από το μέγιστο όριο κατανάλωσης ενέργειας για την κύρια λειτουργία, για τη λειτουργία στη 

χαμηλλτερη κατανάλωση ενέργειας, εξακολουθεί να παρέχει μια λειτουργία στην χαμηλλτερη ή 

στη μη κατανάλωση ενέργειας) . Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης προκαθορισμένη ή 

οριζόμενη από το χρήστη διάρκεια του χρόνου, στον οποίο μια λειτουργία παρέχεται. Η 

λειτουργία απαιτεί πάντα μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας. 

14 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΛΑΤΊΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑJΟ 3: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ECΌDESIGN 

Για τους σκοπούς της μελέτης του Lot 6 θεωρήθηκαν επτά τρόποι: 

Ο Λειτουργία αποσύνδεσης 

Ο Ο Watt εκτός λειτουργίας 

Ο Θέση εκτός λειτουργίας με απώλειες 

Ο Lot 6 παθητική κατάσταση αναμονής 

Ο Lot 6 δικτυωμένη κατάσταση αναμονής 

Ο Η μετάβαση στην κατάσταση αναμονής και στην θέση εκτός λειτουργίας 

Ο Ενεργή αναμονή 

Η παθητική κατάσταση αναμονής και η δικτυωμένη κατάσταση αναμονής συχνά αναφέρονται 

από κοινού ως Lot 6 κατάσταση αναμονής. Η διαφοροποίηση από τις καταστάσεις αυτές 

κρίνεται αναγκαία, ως δυνητικές εναλλακτικές επιλογές οικολογικής σχεδίασης που πρέπει να 

αντιμετωπισθεί επίσης η δυνατότητα εναλλαγής ενός προιόντος που χρησιμοποιεί ενέργεια από 

μία κατάσταση σε μια λειτουργία με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Για την έρευνα στα 

πλαίσια του Lot 6 ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ της αποσύνδεσης και του Ο W εκτός (και οι 

δύο δεν καταναλώνουν ενέργεια), καθώς και μεταξύ Ο W εκτός και των απωλειών της θέσης 

εκτός λεηουργίας, δεν είναι πάντα απαραίτητη, σJ..λά προσθέτει σαφήνεια κατά την περιγραφή 

της διάρκειας των καταστάσεων. 

Η τεχνική, η περιβαλλοντική και η οικονομική ανάλυση για πιθανές απαιτήσεις οικολογικής 

σχεδίασης για την κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής του δικτύου αιτιολογείται 

από τα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης για την κατανάλωση ενέργειας στην 

κατάσταση αναμονής που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Κανονισμού 

(EC) αριθ . 1275 της 17ης Δεκεμβρίου (<<Κανονισμός για την κατάσταση αναμονής»), η οποία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "δικτυωμένες" συνθήκες λειτουργίας στην κατάσταση αναμονής, 

έχουν μεγάλες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, η πρώτη προπαρασκευαστική 

μελέτη δεν θα μπορούσε νά εξετάσει τις λεπτομέρειες της «δικτυωμένης» αναμονής. Τον 

Σεπτέμβριο του 2009 το πρώτο έγγραφο από τη μελέτη Lot 26 της ΕΕ, δόθηκε στη δημοσιότητα. 

Στην εργασία αυτή προτάθηκε και εξηγήθηκε ένας ορισμός για την κατάσταση αναμοVΊ)ς 

δικτυακών συσκευών. Ο ορισμός αυτός έγινε γενικά αποδεκτός από τα ενδιαφερόμενα μέλη. 

γ πήρξαν δύο σημαντικά σημεία εκκίνησης για τον ορισμό της πρότασης. 
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Η πρώτη συμβολή που προέρχεται από την προηγούμενη μελέτη Lot 6 για τις απώλειες στην 

κατάσταση αναμονής και στην θέση εκτός λειτουργίας (2006-2007), που είχε ως αποτέλεσμα 

τον κανονισμό προιόντων που καταναλώνουν ενέργεια για την κατάσταση αναμονής. 

Οι πρώτες απαιτήσεις του σταδίου άρχισαν να ισχύουν τον Ιανουάριο του 2010 και ο 

καθορισμός της κατάστασης σε αναμονή και εκτός λειτουργίας βασίζεται σε μια "λειτουργική 

προσέγγιση". Διαθέτοντας ένα ορισμένο σύνολο λειτουργιών έγινε η διάκριση μεταξύ 

"κατάστασης αναμονής", που περιλαμβάνει ενεργοποίηση (π . χ. με τηλεχειριστήριο 11 πιέζοντας 

το κουμπί) και πληροφορίες κατάστασης (π.χ. με οθόνη ή LED), αφενός, και μια «δικτυακή 

κατάσταση αναμονής» που παρέχει εξ' αποστάσεως ενεργοποίηση των δικτύων και / ή 

λειτουργικές δυνατότητες επικοινωνίας του δικτύου από την άλλη πλευρά. Η δεύτερη είσοδος 

για τον ορισμό απορρέει από την εν εξελίξει διαδικασία τυποποίησης σχετικά με το "γλωσσάρι 

όρων" στα πλαίσια του IEC 62542. Από το πρότυπο αυτό, προκύπτει επίσης η λεγόμενη 

λειτουργική προσέγγιση και παρέχεται μία γενική κατάταξη και η ορολογία η οποία είναι σε 

μεγάλο βαθμό συνεπής με τον κανονισμό και παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τους σκοπούς της 

μελέτης Lot 26. 
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4°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

'Ή ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΜΟΝΗΣ" 

4.1 Λύσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 

Οι λειτουργίες σε κατάσταση αναμονής και οι απώλειες σε θέση εκτός λειτουpγίας είναι κοινό 

χαρακτηριστικό των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού 

(ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ενημέρωσης και εξοπλισμό τεχνολογίας επικοινωνίας, 

προϊόντα προσωπικής φροντίδας, κλπ. ). Οι χρήστες συχνά δεν έχουν γνώση της κατανάλωσης 

ηλεκτρισμού και το κόστος λειτουργίας σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτοργίας (μικρό για 

ένα μόνο προϊόν) και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής και εκτός 

λειτουργίας δεν αποτελεί σημαντικό κριτήριο αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τυπικό 

νοικοκυριό είναι γενικά εξοπλισμένο με δεκάδες προϊόντα που έχουν σε κατάσταση αναμονής 

και εκτός λειτουργίας, η προκύπτουσα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι σχετικές 

δαπάνες είναι σημαντικές . Οι τεχνικές λύσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε 

κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας συχνά δεν εφαρμόζονται, π.χ. οφείλεται σε 

ενδεχόμενο πρόσθετο κόστος για τον κατασκευαστή, καθώς και επειδή δεν είναι μια 

απαιτούμενη πρόσβαση στην αγορά. 

Αν και υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τη βελτίωση της κατανάλωσης σε 

κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας, τα υλικά αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί ευρέως. Αυτή 

η αδυναμία της αγοράς εξηγείται από το γεγονός ότι η κατανάλωση λειτουργίας δεν έχει μέχρι 

στιγμής ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό της αγοράς και τυχόν βελτιώσεις μόνο έχουν συνδεθεί 

με επιπλέον κόστος παραγωγής. Η ισχύς σε σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας είναι 

μικρ11 σε σύγκριση με την ισχύ λειτουργίας ενός προϊόντος, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας διαρκεί περισσότερο από τη λειτουργία και 

προσθέτοντας αυτή την κατανάλωση για το σύνολο του εξοπλισμού, οδηγεί σε σημαντικές 

απώλειες ενέργειας και χρημάτων. 
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Οικιακές συσκευές σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας αντιπροσωπεύουν το 5,4% 

της οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρισμού , περισσότερο από (μεταξύ άλλων) του κλιματισμού 

(4,4%) ή την κατανάλωση από τους υπολογιστές (2,8%). Σύμφωνα με τον οικολογικό σχεδιασμό 

προπαρασκευαστική μελέτη για την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (που έκριναν ότι 15 

βασικά προϊόντα με την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας) , περίπου 

3, 7 δισεκατομμύρια εγκατεστημένα προϊόντα έχουν κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας 

με αποτέλεσμα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 43 TWl1 στον οικιακό τομέα των 

ΕΕ-27 το 2007. Μέχρι το 2020 αναμένεται ότι περίπου 4,6 δισεκατομμύρια εγκατεστημένα 

προϊόντα θα έχουν κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας και ότι, χωρίς συγκεκριμένα 

μέτρα καταπολέμησής τους, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατάσταση αναμονής και 

εκτός λειτουργίας θα ανέλθει σε 49 TWh ετησίως. 

Εκτιμάται ότι οι απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού θα οδηγούσαν σε μείωση των περίπου 

35 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση . Εξοικονόμιση 

ενέργειας αναμένεται και σε άλλα μέρη του κόσμου επίσης, επειδή ορισμένες κατηγορίες 

εξοπλισμού παράγονται για την παγκόσμια αγορά με ίδιες προδιαγραφές . Μέχρι πρόσφατα δεν 

υπήρχε καμία ρύθμιση σε όλη την ΕΕ σχετικά με την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής και 

εκτός λειτουργίας, εκτός από μερικές, όπου επικεντρώθηκαν οι κώδικες δεοντολογίας που 

εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση για τις τηλεοράσεις. 

4.2 Συλλογή απαραίτητων στοιχείων 

Διενεργείται μία έρευνα σε 52 τυπικές οικογένειες - νοικοκυριά για την πράσινη συμΠεριφορά 

των προμηθειών τους και τα κριτήρια που έχουν οι καταναλωτές στις επιλογές των οικιακών 

συσκευών και της χρήσης τους. Οι άνθρωποι ερωτήθηκαν για το επίπεδο εκπαίδευσης τους, την 

ηλικία τους, τον τύπο του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού , τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται 

συνήθως για την επιλογή των οικιακών συσκευών, οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την 

ψύξη και την θέρμανση των συσκευών, κλπ. Σντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο (σχήμα 4.1) για 

τους σκοπούς της έρευνας και αρκετά αντiγραφα διανεμήθηκαν μέσω φοιτητών και καθηγητών 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τ. Ε. Ι. Πειραιά. 
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Οι μαθητές επιλέχθηκαν τυχαί.α και πολλοί από αυτούς παρέδωσαν ερωτηματολόγια από το 

στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. Στις 3 σελίδες που ακολουθούν δίνεται το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοπιήθηκε. Βασίστηκε σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια που 

αναπτύχθηκαν κατά την εκπόνηση ανάλογων στατιστικών μελετών στην ΕΕ. Στόχος ήταν να 

συλλεχούν στοιχεία τόσο για την κατανάλωση συσκευών σε κατάσταση αναμονής, όσο και η 

διερεύνηση της χρήσης των οικιακών συσκευών αλλά και οι συνήθειες των χρηστών. Στο τέλος 

αυτής της διαδικασίας 52 ερωτηματολόγια συλλέγθηκαν και αξιολογήθηκαν. Οι μετρήσεις και 

τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στην ενότητα 6, μετά την παρουσίαση της 

νομοθεσίας ώστε να υπάρχει και μια συσχέτιση με τις διεθνείς δράσεις. Ακόμη, καθηγητές 

πραγματοποίησαν μετρήσεις με τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του σχήματος 7 .1 για την 

συλλογή περισσότερων στοιχείων αλλά πραγματοποιήθηκαν μετρήσειες και σε διάφορα 

νοικοκυριά με τον ίδιο μετρητή ώστε να συλλεχθούν τα στοιχεία για την εκπόνηση της έρευνας. 
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/ / 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

•Ηλικία χρήστη: 

18-25 οΟ 25-35 ο ο 35-45 ο [] 45+ οΟ 

• Από πόσα άτομα αποτελείται η οικογένεια σας; 

Παιδιά μικρότερα των 5 ο Ο Παιδιά από 6 έως 16 ο Ο Νέοι από 16 έως 25 ο 
ο 

Άτομα από 25 έως 64 ο Ο Άτομα πάνω από 64 ο 
ο 

• Τι μορφωτικού επιπέδου είναι: 

Βασική ο Ο Μέση -Τεχνική ο Ο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ οΟ Μεταπτυχιακό ο Ο 

• Ο τύπος του σπιτιού σας: 

Πολυκατοικία ο Ο Μονοκατοικία ο Ο 

•Αναφέρατε τι είδους ηλεκτρικές συσκευές χρησιμοποιείται: 

*Ώρες 

Α/Α 
Περιγραφή Κατανάλωση - Ισχύς στην λειτουργίας 

Συσκευής Ισχύς αναμονή (ημέρα-

εβδομάδα-μ.ήνα) 

*Ανάλογα με την χρήση, συμπληρώνεται η αντίστοιχη διάρκεια 

!/ v 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

• Ηλικιακ17 κατανομή των συσκευών: 

Δεν γνωρίζω ο ΟΠάνω από 10 χρόνια ο 6-10 χρόνια o D Λιγότερο από 5 χρόνια ο Ο 

• Ενεργειακή κλάση συσκευών: 

Α ++ ο Ο Α + ο Ο Β ο Ο C ο Ο D ο Ο Ε ο Ο F ο Ο G ο Ο Δεν γνωρίζω ο Ο 

• Συσκευές γραφείου (επιτραπέζιος υπολογιστής, laptop, εκτυπωτής, σαρωτής, αντιγραφικό, 

.fax, modem, 1·outer). Σε τι κατάσταση βρίσκονται;(αναφέρατε τις αντίστοιχες συσκευές) . 

Οη o D (συσκευές) . .. .. ... . .. . . ... .... ... . ... .. . . ..... . . . . . . .... ... .. . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . 
Standby ο (συσκευές) ... .... . ... .. . .. ... . . . ... ... ... ... .. . .. ... . .. .... .. .. ....... ... ... .. ... .. . 
Off Ο ο (συσκευές) ... . ..... . ... . . ... ....... . .... . .. . . .. .. ... ..... .. . . . ..... .. .... ... .... . .. . 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Τύπος λαμπτήρων που χρησιμοποιείται: 

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού οΟ (αριθμός/ισχύς) . . .. .. . . ..... ..... . . .. . ... . . . . . 
Πυρακτώσεως ο !J (αριθμός/ισχύς) . ..... ... . . .. .. . .. .. . .. .. . .... .. ... . . .. .. . . .. ... .. . 
Φθορισμού ο Ο (αριθμός/ισχύς) ... . .. . . .. . . .. . . . ...... . ... . . . .. . ...... ..... . . .. .. . 
Αλογόνου Υ.Τ. ο Ο (αριθμός/ισχύς) .... . ..... . .. ... . . ......... ............ . . .. .. ....... . 
ΑλΑJγόνου Χ.Τ. ο Ο (αριθμός/ισχύς) .. . . .. . ... .. . . .. . . .. .. . ...... .. . .... .. ... .. . . . . .. . . 

•Λόγοι που δεν χρησιμοποιείται οικονομικούς: 

Τιμή o D Ποιότητα φωτισμού ο Ο Εξωτερικές διαστάσεις ο Ο Εμφάνιση o D 

Διάρκεια Ζωής o !J ΆλλΑJ ο Ο 

•Αντικατάσταση με οικονομικούς: 

Τις περισσότερες φορές ο Ο Μερικές φορές οΟ Σπάνια ο Ο Ποτέ ο 

• Α)λαγή συνηθειών: 

Ναι, τ' αφήνω αναμμένα περισσότερο ο Ο 

Όχι, δεν έχω αλλάξει τίποτα ο Ο 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

• Χρησιμοποιείτω ηλεκτρικό θερμοσίφωνο; 

Ναι ο Ο ΌχιοΟ 

•Χρησιμοποιείται ηλεκτρικ17 θέρμανση; 

Ναι ο Ο Όχι οΟ 

ΚΛΙΜΑ ΤΙΣΜΟΣ 

• Βαθμός χρήσης κλιματιστικών: 

Ναι ο Ο Όχι ο 

ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝΣΕ ΚΑΤΑΣΤΣΑΗ ΑΝΑΜΟΝΙ-ΙΣ 

• Αν ναι, θερμοκρασία ρύθμισης κλιματιστικού σε κατάσταση ψύξης: 

Λιγότερο από 20°C o D 20°C - 24°C o D 24°C - 26°C ο Ο Πάνω από 26°C ο 
ο 

• Αν ναι, θερμοκρασία ρύθμισης κλιματιστικού σε κατάσταση θέρμανσης: 

Λιγότερο από 20°C οΟ 20°C - 24°C ο Ο 24°C - 26°C ο Ο Πάνω από 26°C o D 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

•Κριτήρια αγοράς μιας νέας συσκευής: 

Τιμή ο Ο Σχεδιασμός-Όψη οΟ Εξωτερικές Διαστάσεις οΟ Δυνατότητες οΟ 

Ηλεκτρική Κατανάλωση ο [J Ευκολία στην χρήση ο Ο 

Σχήμa 4.1 - Ερωτηματολόγιο 
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Ο πίνακας 4.1 παρουσιάζει μετρήσεις που εκτελούνται σε νέο εξοπλισμό που έχει παραχθεί 

σύμφωνα με τις πρόσφατες μελέτες της ΕΕ για την κατανάλωση στην κατάσταση αναμονής στα 

ελληνικά αστικά κέντρα. Στην ελληνική αγορά ο εξοπλισμός εμφανίστηκε με καθυστέρηση 1-2 

ετών. Αυτή η καθυστέρηση της εισόδου των συσκευών στην αγορά είναι υπεύθυνη για τα 

καλύτερα χαρακτηριστικά τους και, συνεπώς, την χαμηλότερη κατανάλωση στην κατάσταση 

αναμονής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των χρηστών 

μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι μία σημαντική παράμετρος είναι η κατανάλωση ενέργειας καθώς 

και η τιμή μιας οικιακής συσκευής. Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι προφανές ότι ο 

εξοπλισμός που αγοράστηκε και χρησιμοποιήθηκε, κατά το μέσο αντιπροσωπευτικό ελληνικό 

σπίτι, είναι συ~ήθως σύμφωνα με τα νεότερα πρότυπα. 

Το γεγονός ότι τα ενεργειακά σήματα και μερικά ελάχιστα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση 

εισήχθησαν στην ΕΕ, κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, έχει αυξήσει τις πωλήσεις των πιο 

ενεργειακά αποδοτικών συσκευών. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών φορτίων που είναι συνδεδεμένα με την παροχή ρεύματος, τυπικά όλη την ώρα, 

έχει αυξηθεί απότομα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά ότι, ακόμη και με τη 

συνέχιση όλων των υφιστάμενων μέτρων, η κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών θα αυξηθεί 

κατά 25% από το 2000 έως το 2020. 
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Συσκευές Κατάσταση (Μέσιι τψί\) 

Κατανάλωση ενέργε1ας σε \V orr Παθητικiι αναμονή 

Υπολογιστής 2,1 -
Οθόνη υπολογιστή 1,8 -

Ηχεία υπολογιστή 3,4 -

Εκτυπωτήc, inki et 2 4,1 

Εκτυπωτής laser ο 4,1 

Σαρωτής ο 5,4 

Modem 1,4 -
Fax 4,7 -
Τηλεόραση ο 5,1 

Τηλεόραση LCD 0,1 -
DVD player 0,3 6,6 

Στερεοφωνικό 1,1 6,5 

Φορητό στερεοφωνικό - 1,8 

Stereο-ενισχυτής 0,2 1,2 

Suπound ενισχυτής ήγου 0,2 3,7 

Ασύρματο τηλέφωνο 2,7 -
Παιχνιδο μηχανή 1,1 -
Φορτιστής κινητών τηλεφώνων 1 -
Ψηφιακή κορνίζα ο -

Πίνακας 4.1 - Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση off και σε παθητική αναμονή όπως 

μετρήθηκε σύμφωνα με το έργο SELINA. 
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5°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΕΔΝΕΙΣ ΔΡ ΑΣΕΙΣ" 

5.1 Διεθνείς δράσεις μείωσης της ηλεκτρικής ενέργειας 

Τουλάχιστον δέκα προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο για τη μείωση ισχύος 

σε κατάσταση αναμονής. Ο πραγματικός αριθμός των προϊόντων, ωστόσο, είναι κάπως 

αυθαίρετος λόγω της αυξανόμενης ασάφειας των κατηγοριών, ιδίως με την άνοδο των 

συσκευών "πολυλειτουργικότητας" για ήχο και εικόνα καθώς και υπηρεσίες εκτύπωσης, ενώ τα 

εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος είναι εξαρτήματα για τις εκατοντάδες των προϊόντων. Παρ ' όλη 

αυτή τη δραστηριότητα, μόνο μία χώρα -Ιαπωνία- επί του παρόντος έχει υποχρεωτικά όρια 

κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής. Τα όρια αυτά είναι μέρος του προγράμματος Top 

Runner της Ιαπωνίας και ισχύουν μόνο για τις τηλεοράσεις και τα βίντεο. Το Top Runner δεν 

προσδιορίζει ένα μέγιστο όριο κατανάλωσης σε αναμονή . Αντ' αυτού ο κανονισμός θεσπίζει ένα 

ανώτατο όριο για την ετήσια χρήση της ενέργειας, λαμβάνοντας έναν ορισμένο αριθμό ωρών 

λειτουργίας και κατάστασης αναμονής. Έτσι, η κατάσταση ρυθμίζεται σιωπηρά και όχι ρητά 

(αλλά και πάλι πιέζει τους κατασκευαστές να μειώσουν την κατάσταση αναμονής). Οι 

κανονισμοί πιθανώς θα επεκταθούν για να καλύψουν και τις ψηφιακές τηλεοράσεις. 

Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που θέσπισε σαφή και υποχρεωτικά προτύπα για την 

κατάσταση σε αναμονή . Το 2006, πρότυπα για τις εξωτερικές παροχές ισχύος, τηλεοράσεις και 

ψηφιακών αποκωδικοποιητών τέθηκαν σε ισχύ . Το 2007, η εν αναμονή κατανάλωση ενέργειας 

των άλλων ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων ρυθμίστηκε επίσης. Η Αυστραλία 

σχεδιάζει να αναθεωρήσει τις διαδικασίες δοκιμής για να κερδίσει την κατανάλωση στην 

κατάσταση αναμονής σε υγρά εμπορευμάτων, τηλεοράσεις και οθόνες. 
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Στη συνέχεια θα καθοριστούν τα ανώτατα όρια ενεργειακής κατανάλωσης για τηλεοράσεις 

(2006), Η / Υ (2007) και οθόνες (2007) και απαιτούν στις ετικέτες να περιλαμβάνονται 

πληροφορίες για την κατάσταση σε αναμονή. Το υποχρεωτικό πρόγραμμα της Καλιφόρνιας, 

καλύπτει τα τροφοδοτικά, καθώς και μια σειρά από καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, και 

τέθηκε σε ισχύ μεταξύ 2006 και 2008. Στη συνέχεια, το 201 Ο, εθελοντικό πρόγραμμα της 

Κορέας έγινε υποχρεωτικό . Τα κορεατικά πρότυπα καλύπτουν και τα 18 προϊόντα που 

καλύπτονται προς το παρόν στο εθελοντικό αντίστοιχο πρόγραμμα (αν και περισσότερα 

προϊόντα μπορούν να προστεθούν) . 

Η κατάσταση σε αναμονή αντιμετωπίζεται από διάφορα εθελοντικά προγράμματα, το καθένα με 

μια διαφορετική στρατηγική . Το Energy Star και το Executive Order αποσκοπούν στην 

ενθάρρυνση της χαμηλής κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής των προϊόντων εντάσσοντας τα 

στις κρατικές προμήθειες. Το Code of Conduct διαπραγματεύεται επίπεδα για συγκεκριμένα 

προϊόντα με τους κατασκευαστές . Τόσο το Executive Order και το Code of Conduct έχουν 

επηρεάσει τα επίπεδα της κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής για τα προϊόντα που 

καλύπτουν. Το Executive Order πιθανώς είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο, διότι συνδέεται με τις 

προδιαγραφές αγοράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο , οι μελλοντικές επιπτώσεις θα είναι 

περιορισμένες, διότι οι προδιαγραφές για πολλά από τα προϊόντα που βρίσκονται ήδη κοντά στο 

1 W -το στόχο που είχε θέσει το εκτελεστικό διάταγμα- και επειδή η γκάμα των προϊόντων 

περιορίζεται σε αυτά που αγοράζονται σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση . Αντίθετα, το 

Energy Star και το Code of Conduct δεν διαθέτουν ειδικό στόχο για την κατάσταση αναμονής 

και την κάλυψη περισσότερων προϊόντων, έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να 

επηρεάσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα των νέων προϊόντων. Η πιο αξιοσημείωτη εξέλιξη το 

2004 υπήρξε μια διεθνής συμφωνία σχετικά με τις προδιαγραφές εξωτερικών τροφοδοτικών 

ισχύος . 

Αρκετές χώρες έχουν συμφωνήσει να εναρμονίσουν τις διαδικασίες ελέγχου και τις 

προδιαγραφές απόδοσης για εξωτερικά τροφοδοτικά - βασικό εξάρτημα σχεδόν για κάθε προϊόν 

σε κατάσταση αναμονής, η οποία περιλαμβάνει μια προδιαγραφή για ελάχιστη κατανάλωση σε 

κατάσταση αναμονής και μια προδιαγραφή για κατανάλωση σε κατάσταση εκτός λειτουργίας. 

Αυτές οι χώρες, συμπεριλαμβανομένου της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας 

και της Ευρώπης είναι τώρα σε διάφορα στάδια της υλοποίησης. 
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Η συμφωνία αυτή θα έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο, διότι τόσο στην Καλιφόρνια όσο και 

στην Αυστραλία θα κάνει αυτές τις προδιαγραφές υποχρεωτικές, υποχρεώνοντας πολλούς 

διεθνείς κατασκευαστές να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους ώστε να συμμορφώνονται με τις 

αυστηρότερες υποχρεωτικές προδιαγραφές. Κάθε προϊόν που χρησιμοποιεί μια πιο 

αποτελεσματική τροφοδοσία θα έχει μικρότερη αναμονή. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των 

προϊόντων που επηρεάζονται από τις κυβερνητικές πολιτικές για την κατάσταση αναμονής 

σύντομα θα είναι πολλές φορές μεγαλύτερος. Το 2004, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) 

συντόνισε δράσεις που σχετίζονται με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 

αποκωδικοποιητών. Η πρωτοβουλία αυτή στόχευε όλες τις καταστάσεις ενέργειας, αλλά η 

μείωση της κατάστασης αναμονής έλαβε υψηλή προτεραίότητα. Αρκετές χώρες συμφώνησαν να 

μελετήσουν από κοινού τη σκοπιμότητα των προδιαγραφών που βασίζεται σε 8 W ενεργό και 1 

W σε κατάσταση αναμονής. Αυτή η συμφωνία έχει ήδη μεταφραστεί σε εθελοντικές και 

υποχρεωτικές προδιαγραφές σε διάφορες περιοχές. 

Πολλές χώρες και περιφέρειες εξετάζουν τους κανονισμούς στην κατάσταση αναμονής . Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει την προτεινόμενη οδηγία για τα προϊόντα που 

καταναλώνουν ενέργεια για να ρυθμίσει την κατάσταση αναμονής. Ένα πρόσφατο συνέδριο 

(Δράση για 1 Watt, 2005) εξέτάσε διάφορες πτυχές μιας πιθανής νομοθεσίας. Τέλος, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ως σύνολο εξετάζουν την νομοθεσία που καλύπτει την κατάσταση 

αναμονής, αν και η προσέγγιση και το πεδίο εφαρμογής του έχει αλλάξει δραματικά σε διάφορα 

σχέδια. Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες ρυθμιστικές αρχές έχουν διατηρήσει τον κατάλογο των 

προϊόντων που καλύπτονται από τις προδιαγραφές για την κατάσταση αναμονής ή τους 

κανονισμούς τους . (Η κορεατική λίστα είναι η μεγαλύτερη , αποτελούμενη από 18 προϊόντα). 

Αυτή η στρατηγική έχει νόημα για έναν μικρό αριθμό προιόντων αλλά γίνεται δύσχρηστη καθώς 

0 αριθμός των προϊόντων που καλύπτονται αυξάνεται. Επιπλέον, τα προϊόντα εξελίσσονται με 

ταχύτητα, και είναι δύσκολο να διατηρηθεί νομικά επαρκής ο ορισμός τους. Για τους λόγους 

αυτούς ένα «οριζόντιο» πρότυπο για την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής έχει προταθεί. 

Το Ο οριζόντιο πρότυποD θα απαιτούσε όλα τα προϊόντα, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων, να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις σε κατάσταση αναμονής. Μερικά προϊόντα ίσως 

να πρέπει να εξαιρεθούν, ή η νομοθεσία να περιλαμβάνει πιθανώς μια διαδικασία που να 

εξαιρούνται προσωρινά. 
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Για παράδε1γμα, κάθε προϊόν που καλύπτεται από τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης τα οποία 

στηρίζονται σε ένα Ο πρωτόκολλο Ο ενέργειας που αποτυπώνει και την κατανάλωση σε 

κατάσταση αναμονής μπορεί να εξαιρεθεί. (Από αυτό θα απαλλάσσονται αυτόματα ψυγεία στις 

περισσότερες χώρες και πλυντήρια πιάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.). Τουλάχιστον δύο 

οντότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξετάζουν το ενδεχόμενο η 

νομοθεσία να περιέχει μια «οριζόντια» προσέγγιση για τον περιορισμό της κατανάλωσης σε 

κατάσταση αναμονής. 

Οι κανονισμοί για τα εξωτερικά τροφοδοτικά ισχύος είναι ουσιαστικά ένα οριζόντιο πρότυπο, 

επειδή επηρεάζει όλα τα προϊόντα που συνδέονται με αυτά. Προγράμματα που ασχολούνται με 

την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής είναι συχνά διοικητικά, χωριστά από εκείνα που 

ασχολούνται με την απόδοση ενεργειας ή τις ενεργές καταστάσεις στα ίδια προϊόντα. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το εκτελεστικό διάταγμα σχετικά με την κατανάλωση σε κατάσταση 

αναμονής χορηγείται από το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Διαχείρισης Ενέργειας του Υπουργείου 

Ενέργειας (USDOE), ενώ το Energy Star (του Enνironmental Protection Agency) διαχειρίζεται 

τις προδιαγραφές απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 

κατανάλωσης. Ένα τρίτο γραφείο εντός του USDOE διαχειρίζεται τα υποχρεωτικά πρότυπα 

απόδοσης για τις συσκευές. Η Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνια θα χόρηγήσει σύντομα 

κανονισμούς για την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής για ορισμένα προϊόντα των οποίων 

άλλα χαρακτηριστικά απόδοσης καθορίστηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση . Στην Κορέα, 

τα διάφορα γραφεία του Συνεταιρισμού Κορεάτικης Διαχείρισης Ενέργειας (ΚΕΜCΟ) 

διαχειρίζονται τις πτυχές της κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής και της αποδοτικότητας των 

ιδίων προϊόντων. Στην Ευρώπη, η εθελοντική συμφωνία σχετικά για τηλεοράσεις και τα βίντεο 

ασχολείται μόνο με την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής. 

Από το 1999, το Τ op Runner αντιμετωπίζει την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής με έναν 

ολοκληρωμένο τρόπο για τις τηλεοράσεις και τα βίντεο. Πιο πρόσφατα, το Energy Star 

υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις νέες προδιαγραφές του εξοπλισμού γραφείου 

και των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης που θα καλύπταν τη χρήση ενέργειας σε 

όλους τους τρόπους ενέργειας. Ένα μειονέκτημα του οριζόντιου προτύπου για την κατανάλωση 

σε κατάσταση αναμονής είναι ότι θα ενισχύσει τον διαχωρισμό της κατάστασης αναμονής από 

άλλες καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και την ενεργή καταστάση. 
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5.2 Ευρωπαικές οδηγίες για την μείωση της ενέργειας 

Υπάρχει πλήθος ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορά τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και 

χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες : 

ΕΝ 62301: Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές - Μέτρηση της ισχύος σε κατάσταση αναμονής 

Προσαρμοσμένοι από το IEC 62301 (2005) πρότυπο με το ίδιο όνομα, καθορίζει τις μεθόδους 

μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής. Παρέχει γενικές 

συνθήκες για τις μετρήσεις όπως : διαμόρφωση του υπό δοκιμή εξοπλισμού, του περιβάλλοντος, 

της παροχής ενέργειας, την παροχή τάσης, την κυματομορφή της τάσεως, την ακρίβεια των 

μετρήσεων της ενέργειας, τον έλεγχο των οργάνων, τον αριθμό των δοκιμών, και την ώρα της 

μέτρησης και την διαδικασία δοκιμής . 

ΕΝ 62018: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών -

Μέθοδοι μέτρησης (2004) 

Προσαρμογή από το IEC 62018 (2003) πρότυπο με το ίδιο όνομα, καθορίζει τις μεθόδους 

μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες φάσεις κατά τη φάση της χρήσης 

του εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών (ΙΤΕ). Προβλέπει επίσης τους γενικούς όρους για τη 

μέτρηση (διαμόρφωση των δοκιμαζομένων εξοπλισμών, του περιβάλλοντος, της παροχής 

ενέργειας, την παροχή τάσης κυματομορφής, την ακρίβεια των μετρήσεων της ενέργειας, τον 

έλεγχο των οργάνων, και την ώρα της μέτρησης) και την διαδικασία δοκιμής. 

ΕΝ 62087: Μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης ισχύος του βίντεο ήχου και συναφή 

εξοπλισμού (2005) 

Προσαρμογή από το IEC 62087 (2002) πρότυπο με το ίδιο όνομα, καθορίζει τις μεθόδους 

μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του βίντεο 1Ίχου και σχετικού εξοπλισμού. 

Προβλέπει επίσης τους γενικούς όρους για τη μέτρηση (διαμόρφωση των δοκιμαζομένων 

εξοπλισμών, του περιβάλλοντος, της παροχής ενέργειας, την παροχή τάσης κυματομορφής, την 

ακρίβεια των μετρήσεων της ενέργειας, τον αριθμό των σχετικών ψηφίων, τον έλεγχο των 

οργάνων, και την ώρα της μέτρησης) και την διαδικασία δοκιμής. 
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ΠΊΎΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑIΟ 5: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Οδηγίες που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας των συσκευών 

Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης οικιακών συσκευών (92/75/EEC: ένδειξη της κατανάλωσης 

ενέργειας και πληροφορίες για το προϊόν σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, 94/2/EC: 

ηλεκτρικά ψηγεία, καταξύκτες και ο συνδυασμός τους, 95/12/EC: πλυντήρια ρούχων, 95/13/EC: 

ηλεκτρικά στεγνωτήρια, 96/60/EC: συνδυασμός πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, 96/89/EC: 

πλυντήρια ρούχων, 97/17/EC: πλυντήρια πιάτων, 98/11/EC: φωτιστικά, 1999/9/EC: πλυντήρια 

πιάτων, 2002/31/EC: air-conditioner, 2002/40/EC: ηλεκτρικοί φούρνοι, 2003/66/EC: ηλεκτρικά 

ψηγεία, καταξύκτες και ο συνδυασμός τους ) 

Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης (92/42/EC: νέοι λέβητες ζεστού νερού που 

τροφοδοτούνται με υγρά καύσιμα, 96/57/EC: ηλεκτρικά ψηγεία, καταξύκτες και ο συνδυασμός 

τους , 2000/55/EC: πηνία για λάμπες φθορισμού). 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (2005/32/EC) 

και προϊόντων ErP (2009/125/EC). 

Εξοπλισμός γραφείου (Energy star _ 2001/469/EC) 

Αλλαγή της ετικέτας ενεργειακής σήμανσης από «A-G» σε «1-7» (σχήμα 5 .1 ), όπου η 

αποδοτικότερη συσκευή θα είναι αυτή με το μεγαλύτερο αριθμό 

M1χ11Hlcieιιt 

More9fuent 

Mαtefficlt1'11 α α α -~ - -- L~ΙΙ ~ln,IMJ -- ~!tl!lcltr.t-
lesseffΊcieιιt-

Σχήμα 5.1- Ετικέτες ενεργειακής σήμανσης 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ ΙΑ: ΛΑΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑIΟ 5: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Δ ΙΕΘΝΕ ΙΣ Δ l'ΑΣΕΙΣ 

Κάθε φορά που η αγορά έχει ένα νέο αποδοτικότερο μοντέλο, θα εισάγεται μία νέα κλάση. 

Δίνει τη δυνατότητα για δυναμική προσαρμογή στις νέες εξελίξεις της αγοράς και 

αποφεύγεται έτσι η ονομασία Α+, Α++, Α+++ κλπ. 

5.2.1 Νομοθετικές συστάσεις 

Επέκταση : Επέκταση της ετικέτας και σε άλλες συσκευές, κυρίως ηλεκτρονικές όπως π.χ 

τηλεοράσεις. Τοποθέτηση της ετικέτας ενεργειακής σήμανσης πάνω στη συσκευή και όχι 

μόνο στην καρτέλα στο σημείο πώλησης. 

Ανάγκη : Ανάγκη για καμπάνιες ενημέρωσης των καταναλωτών για την κάθε συσκευή 

χωριστά. Έμφαση σε θέματα συμπεριφοράς, επίπεδα άνεσης . Στις καμπάνιες αυτές είναι 

απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. 

• Ανάγκη για κίνητρα προς τους καταναλωτές έτσι ώστε να επιβραβεύεται η επιλογή 

αποδοτικών συσκευών και η σωστή χρήση αυτών. 

• Ο δημόσιος τομέας οφείλει να παίξει υποδειγματικό ρόλο τουλάχιστον σε ότι αφορά 

φωτισμό, κλιματισμό και συσκευές γραφείου. 
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ΠΤΥΧΙΛΚΗ ΕΡΓΛΣ Ι Λ : ΛΛΙΊΟΥ ΜΑΡΙΛ ΚΕΦΑΛΛΙΟ 6: Η ΚΛΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

6°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

'Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" 

6.1 Αγοραστική συμπεριφορά 

Ως συνέπεια του σχεδιασμού μιας συσκευής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η 

ενεργειακή κατανάλωση της συσκευής σε διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης σε αναμονή και σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, έχει 

ήδη καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, αγοράζοντας κάποιο προϊόν που καταναλώνει ενέργεια, 

ο καταναλωτής παίρνει ήδη μια σημαντική απόφαση. Αλλά υπάρχουν κάποιες απαραίτητες 

προϋποθέσεις σχετικά με το πώς ο καταναλωτής λαμβάνει την ενεργειακή αποδοτικότητα υπόψη 

κατά την απόφαση αγοράς του. Δεν μπορεί να αναμένεται ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται 

σχετικά με τη σημασία της κατάστασης αναμονής και των εκτός λειτουργίας ζημιό)ν πριν 

ξεκινήσουν να αγοράσουν μια συγκεκριμένη συσκευή. 

Για να δοθεί μια σαφέστερη εικόνα για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν στην απόφαση αγοράς 

στην Ελλάδα και μάλιστα σε αστικές περιοχές, μοιράστηκαν κάποια ερωτηματολόγια σε 

σπουδαστές του Α.Τ.Ε . Ι. Πειραιά. Παρ' όλο που στα ερωτηματολόγια τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, συνομιλίες με τους χρήστες δείχνουν ότι οι 

καταναλωτές γνωρίζουν περιβαλλοντικά θέματα, κατ' αρχήν, αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα προβλήματα αυτά δεν επηρεάζουν την τελική απόφαση αγοράς τους . Στην 

πράξη, όταν ο καταναλωτής έχει να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προϊόντων με 

διαφορετικές τεχνικές παραμέτρους, η επιλογή του βασίζεται στις τεχνικές πληροφορίες που 

αφορούν τις λειτουργίες και την ποιότητα (την απόδοση του προϊόντος), καθώς και η 

προκύπτουσα τιμή ή ο παράγοντας κόστος. Εάν αυτή η τεχνική πληροφορία δεν περιλαμβάνει το 

κατ 'ανώτατο, το κατά μέσο όρο ή το όριο σε κατάσταση αναμονής για την κατανάλωση 

ρεύματος, καθώς και αν ο καταναλωτής δεν γνωρίζει τα θέματα για την κατανάλωση ισχύος, 

τότε πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αρκετή συνείδηση για να κάνουν μια περιβαλλοντικά σωστή 

απόφαση αγοράς. 
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ΠΊΎΧ ΙΛΚΗ ΕΡΓΛΣΙΛ : ΛΛΓΙΟΥ ΜΛΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: 1-1 ΚΛΤΑΣΊΆΣΗ ΣΤ Ι-ΙΝ ΕΛΛΑΔΛ 

Τα ερωτηματολόγια, επίσης, δείχνουν σαφώς ότι ο παράγοντας του κόστους φαίνεται να είναι το 

πιο σημαντικό στοιχείο για την πλειονότητα των καταναλωτών. Πάντως, θεωρούν κατά κύριο 

λόγο την τιμή αγοράς και όχι το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής τους (δηλαδ11 το κόστος του 

κύκλου ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δαπανών σε όλη την αναμενόμενη 

φάση της χρήσης). Οι κατασκευαστές, αναφέρουν ότι λόγω του σχετικά χαμηλού λειτουργικού 

κόστους για τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα και την τεχνολογία της επικοινωνίας, η 

κατανάλωση ενέργειας δεν θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας κόστους . 

Ένας κρίσιμος παράγοντας για την προώθηση «πράσινων» προϊόντων σε περιβάλλον γραφείου 

είναι οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Έχει ξεκινήσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζεται 

σε πολλά κράτη μέλη , η ενθαρρύνση σε προϊόντα που είναι αποτελεσματικά από το περιβάλλον 

και από πλευράς ενέργειας. Αυτό το είδος της προτίμησης από τις δημόσιες αρχές μπορεί να 

προκαλέσει την πώληση αυτών των «πράσινων» προϊόντων σε άλλους επαγγελματικούς χρήστες 

και στο ευρύ κοινό . 

6.1.l Προφίλ καταναλωτών 

Τα στοιχεία της έρευνας συλλέχθηκαν από 52 νοικοκυριά στα οποία μοιράστηκαν τα 

ερωτηματολόγια. Η ηλικία κάθε ατόμου που απάντησε στο ερωτηματολόγιο 1Ίταν στο 

μεγαλύτερο ποσοστό ( 69%) από 18 ως 25 ετών. (Σχήμα 6.1 ). 

Ηλικία Χρήστη 

18-25 • 25-35 35-45 45+ 

Σχήμα 6.1 - Ηλικία χρήστη 
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Από αυτά τα νοικοκυριά προκύπτει ότι στα 28 ο τύπος σπιτιού είναι πολυκατοικίες έναντι των 

21 που είναι μονοκατοικίες . (Σχήμα 6.2) . 

Τύπος Σπιτιού 
30 

20 

10 Seriesl 

ο 

Πολυκατοικία Μονοκατοικία 

Σχήμα 6.2 - Τύπος σπιτιού 

Κάθε νοικοκυριό αποτελείται από άτομα όπου οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 25 και 64 

ετών και το μορφωτικό τους επίπεδο είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ - Α ΤΕΙ) . 

(Σχήμα 6.3, 6.4). 

Άτομα >64 

Άτομα 25-64 

Ν έο ι 16-25 

Παιδ ιά 6 -16 

Παιδιά<5 ~ 
ο 

Άτομα της Οικογένειας 

10 20 30 

Σχήμα 6.3 - Ηλικία ατόμων οικογένειας 
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΑΓΙΟΥ MAl'IA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ-1 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Μεταιιτυχιακό 

ΑΕΙ-ΑΤΕΙ 

Μέση-Τεχνική 

Βασική 

ο 5 10 15 20 25 30 

Σχήμα 6.4 - Μορφωτικό επίπεδο 

6.2 Προφίλ αγοράς νέων συσκευών 

Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να έχουν υπόψη τους όλοι οι καταναλωτές πριν 

αγοράσουν μία συσκευή αλλά και εάν θέλουν να αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες 

συσκευές, είναι η ενεργειακή κλάση της κάθε συσκευής. Από ιτις απαντήσεις που λήφθησαν από 

τα ερωτηματολόγια, προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των καταναλωτών ( 15) δεν γνωρίζει 

την ενεργειακή κλάση ούτε για τις συσκευές που υπάρχουν ήδη στο σπίτι. (Σχήμα 6.5). 

Ενεργειακή κλάση συσκευών 

20 

15 
10 

5 
ο Seriesl 

χ 

t1 t1 
(., 

Σχήμα 6.5 - Ενεργειακή κλάση συσκευών 

Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι συνολικά οι καταναλωτές αρχίζουν και 

ευαισθητοποιούνται στην επιλογή συσκευών ενεργειακής κλάσης Α++, Α+. 
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ΠΤΥΧ ΙΛΚΗ ΕΡΓΛΣ Ι Λ: ΛΛΓΙΟΥ ΜΛΙ' Ι Λ ΚΕΦΑΛΑIΟ 6: Η ΚΑΤΑΣΤΛΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας από τις 

οικιακές συσκευές είναι η ηλικιακή κατανομή των συσκευών που έχουν οι καταναλωτές στα 

σπίτια τους. Στο σχήμα 6.6 φαίνεται ότι οι περισσότερες συσκευές έχουν ηλικία 6 ως 1 Ο χρόνια, 

κάτι το οποίο μειώνει την ενεργειακή απόδοση της συσκευής . 

20 

15 

10 

5 

ο 

Ηλικιακή κατανομή συσκευής 

Δεν γνωρίζω < 10 χρόν ια 6-lΟχρόνια > 5 χρόνια 

Σχήμα 6.6 - Ηλικιακή κατανομή συσκευών 

Seriesl 

Ένας άλλος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι η αλλαγή των λαμπτήρων φωτισμού με 

οικονομικούς . Από τους ερωτηθέντες, το 55% απάντησαν ότι πολλές φορές αντικαθιστουν τους 

κοινούς λαμπτήρες με οικονομικούς και το 82% δεν έχει αλλάξει τις συνηθείες του στην χρήση 

του ηλεκτρισμού γενικότερα . Και η μη αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού μπορεί να 

οφείλεται σε πολλούς λόγους όπως φαίνεται στο σχήμα 6.7. 

Λόγοι μη χρήσης οικονομικών λαμπτήρων 

iιΙ Τιμή 

• Ποιότητα φωτισμού 

Εξωτε ρικές διαστάσε ις 

ΙιίΙ Εμφάνιση 

Διάρκε ια ζωής 

Άλλο 

----------------------

Σχήμα 6.7 - Λόγοι μη χρήσης οικονομικών λαμπτήρων 
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ΓIΤΥΧ ΙΛΚΗ ΕΡΓΛΣΙΛ: ΛΛΓΙΟΥ ΜΛΡΙΛ ΚΕΦΛΛΛIΟ 6: Η ΚΛΊΆΣΤΛΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι καταναλωτές για τον τύπο λαμπτήρα που 

χρησιμοποιούν και τί ισχύ έχει κάθε ένας από αυτούς τους λαμπτήρες, προκύπτει ότι η 

πλειοψηφία των καταναλωτών χρησιμοποιεί λαμπτήρες πυρακτώσεως (μέση τιμή 3.6 / 153.8). 

Στον πίνακα 6.1 παρακάτω, παρουσιάζεται η στατιστική προσέγγιση των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τις απαντήσεις των καταναλωτών στα ερωτηματολόγια. 

Τύπος λαμπτήρα Αριθμός / Ισχύς 

Συμπαγείς 3.25 / 21 

Πυρακτώσεως 3.6 / 153 .8 

Φθορισμού 1.8 / 19.3 

Αλογόνου Υ.Τ. ο 

Αλογόνου Χ.Τ. 1 .6 ι 30 

Πίνακας 6.1 - Τύποι λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται 

Οι καταναλωτές απάντησαν ακόμη και στο αν χρησιμοποιούν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ή κάποια 

άλλη ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης νερού. Οι απαντήσεις που έδωσαν ήταν ότι 36 νοικοκυριά 

χρησιμοποιούν ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να 

αξιοποιήσει πλήρως την ηλιακή ενέργεια για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Ραγδαία ανάπτυξη παρουσιάζει και η χρήση των κλιματιστικών σε πολλά νοικοκυριά όπου ο 

βαθμός χρήσης τους φτάνει το 71%, σύμφωνα με τις απαντήσεις των καταναλωτών . 

Η χρήση τους γίνεται τόσο στην θέρμανση όσο και στην ψύξη στους 24°C - 26°C και στους 

2o·c - 24°C αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.8. 
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ΠΤΥΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ ΙΑ: ΛΑΓΊΟΥ MAl'I A 

Θερμοκρασία 

< 26 "C 

24 ' C - 26 "C 

2o· c - 24·c 
.. 

> 2o· c 1 
- - - - - - ~- --
ο 5 10 15 20 25 

Σχήμα 6.8 - Θερμοκρασία ψύξης και θερμάνσης κλιματιστικών 

ΚΕΦΑΛΑIΟ 6: Η ΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

30 

• θέρμανση 

ψύξη 

Ρωτήθηκαν οι καταναλωτές μια πολύ καθοριστική ερώτηση για την εξέλιξη της αγοραστικής 

τους συμπεριφοράς αλλά και για το πόσο ενημερωμένοι είναι στο μείζον θέμα της 

εξοικονομήσης ενέργειας από τις συσκευές που χρησιμοποιούν. Ο παράγοντας που καθορίζει 

την αγορά νέας συσκευής είναι η τιμή του προιόντος και όχι κάποιο τεχνικό χαρακτηριστικό που 

αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια και την εξοικονόμησή της . (Σχήμα 6.9) 

Κριτήρια αγοράς νέας συσκευής 

1 

1 

Ευκολία στην χρήση 

Ηλεκτρικιi κατανάλωση 

Δυνατότητες 
---

Εξωτερικές διαστctοε ις iiiiiiiil Seriesl 

Σχεδιασμός-Όψη 

Τιμr) 
1 

ο 5 10 15 20 25 30 35 

Σχήμα 6.9 - Κριτήρια αγοράς νέας συσκευής 
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ΠΤΥΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ Ι Α: ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙ Λ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΚΑΊΆΣΊΆΣΙ·Ι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΛ 

6.3 Ενδείξεις χρήσης συσκευών 

Στον πίνακα 6.2 παρακάτω φαίνονται οι ενδείξεις που υπάρχουν στις ετικέτες μεγάλων οικιακών 

συσκευών (σχήμα 6.1 Ο) για την κατανάλωση ενέργειας αλλά και για την κατανάλωση ενέργειας 

σε κατάσταση αναμονής, καθώς και τις ώρες λειτουργίας κάθε συσκευής από τους καταναλωτές. 

Τα απότελέσματα προκύπτουν από τις απαντήσεις που έδωσαν στα ερωτηματολόγια . 

Σε χρήση Standby 

Οικιακές 
Μέση Ωρες Μέση 

Ωρες 

συσκευές και 
κατανάλωση λειτουργίας κατανάλωση 

λειτουργίας 

υπολογιστές κάθε μέpα κάθε μέρα 

w Ιι w Ιι 

Ηλεκτρική 

κουζίνα 2200 2 - -
Φούρνος 

μικροκυμάτων 2 1 1 1 
Πλυντήριο πιάτων 2.25 1 - -
Πλυντήριο ρούχων 250 1 - -
Ψυγείο 35 24 - -
Θερμοσίφωνας 400 2 - -
Ηλκτρικό σίδερο 2 1 - -
Τηλεόραση 75 5 4 2 
Υπολογιστής 350 10 5 10 
Κλιματιστικό 240 1 30 0.5 

Πίνακας 6.2 - Ενδείξεις από τις ετικέτες των συσκευών 
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ΠΤΥΧ ΙΑΚΙ-1 ΕΡΓΑΣ ΙΑ: ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ-1 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΛ 

Όσων αφορά τις συσκευές γραφείου, ρωτήθηκαν οι καταναλωτές ποιες συσκευές χρησιμοποιούν 

και σε τί κατάσταση βρίσκονται όταν οι χρήστες τους είναι στο γραφείο, αλλά και όταν αυτοί 

λείπουν. Οι καταστάσεις που ζητήθηκαν είναι οη, standby και off. Στον πίνακα 6.3 παρακάτω 

φαίνονται οι απαντήσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στο γραφείο παραμένουν στην κατάσταση standby. 

Συσκευές γραφείου Οη Stanιlby Off 

Επιτραπέζιος υπολογιστής ν ν ν 

Laptop ν ν ν 

Εκτυπωτής ν ν 

Σαρωτής ν ν 

Αντιγραφικό ν ν 

Fax ν ν ν 

Modem ν 

Router ν ν 

Πίνακας 6.3 - Καταστάσεις συσκευών γραφείου 
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7°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ 

ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ" 

7 .1 Μεθοδολογία 

Το κύριο αντικείμενο αυτής της μελέτης ήταν να γίνουν οι αναγκαίες μετρήσεις για την ενέργεια 

για καινούριες και ήδη υπάρχουσες οικιακές συσκευές που λειτουργούν σε διαφορετικές 

καταστάσεις. Σημαντικές λευκές συσκευές (όπως ψυγεία, καταψύκτες, κουζίνες, φούρνοι 

μικροκυμάτων , πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων), αλλά και άλλες 

συσκευές μέσα σε ηλεκτρικά συστήματα (όπως κουδούνια πόρτας, συσκευές συναγερμού, κ.α . ) 

δεν συμπεριελήφθησαν στην μελέτη γιατί υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στην συλλογή 

μετρήσων. 

7.1.1 Μέτρηση απαιτούμενης ενέργειας 

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τον μετρητή ισχύος SEM16 + (Σχήμα 7. !) 

που μετρά φορτία ανα φάση έως 230V Ι 16Α. Το SEM16 +είναι μια συσκευή μέτρησης για τον 

προσδιορισμό του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιμέρους ηλεκτρικές 

φάσεις μέχρι Ι 6Α στα νοικοκυριά. Το SEM 16 + ξεκινά αυτόματα σε 24ωρη περίοδο μέτρησης 

αφού πρώτα η μονάδα που θα δοκιμαστεί έχει συνδεδεί. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου 

μέτρησης, η κατανάλωση ενέργειας και το κόστος της ενέργειας για την περίοδο αυτή, θα 

εμφανιστούν. Η περίοδος των μετρήσεων μπορεί να αλλάξει σε !, 7 ή 30 ημέρες και χειροκίνητα 

αρχίζει και σταματά. Κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης των 

αποτελεσμάτων της ενέργειας, του κόστους ανά έτος, της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους 

και της κατανάλωσης C02 κατά τη διάρκεια της μέτρησης, η τάση, η συχνότητα, το ρεύμα, η 

άεργος ισχύς , η φαινόμενη ισχύς, η μετατόπιση φάσης, ο συντελεστής ισχύος, η ελάχιστη και η 

μέγιστη ισχύς μπορεί να ονομαστούν. 

41 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ε\'ΓΑΣ Ι Α : ΛΑ ΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΛΝΛΛΩΣΕΩΝ 

Σχήμα 7. l : Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας SEM ι 6+ 

Τεχνικά χαρακτιριστικά 

Τάση εισόδου: 

Max. φορτίο: 

Εύρος Μέτρησης: 

Ακρίβεια: 

Κατηγορία Προστασίας: 

7.2 Συλλεχθέντα στοιχεία 

230 VAC ±l0%, 50/60 Hz 

ι 6Α, 3680 ν Ar 

ο,ι -3680 w 
1%;±1 Digit 
ΙΡ20 

Ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, βρέθηκαν 50 εθελοντές που απάντησαν στα ερωτηματολόγια 

και 5 καθηγητές που πραγματοποιήσαν και οι ίδιοι κάποιες μετρήσεις. Απαιτήθηκε στατιστική 

ανάλυση μεταξύ τον τύπο του σπιτιού που κατοικούν και στα επίπεδα χρήσης του οικιακού 

εξοπλισμού που χρησιμοποιούν. Για κάθε συσκευή σε κάθε νοικοκυριό καταγράφηκε ο τύπος 

της συσκευής, ο κατασκευαστής, το μοντέλο, το έτος κατασκευής, το απαιτούμενο φορτίο 

κατανάλωσης (εάν είναι διαθέσιμο) και το μέγεθος της συσκευής. Για τις συσκευές που δεν 

υπήρχε σήμανση με το έτος κατασκευής, ο ιδιοκτήτης δήλωσε ένα προσεγγιστικό έτος 

κατασκευής ή αγόρας. Επίσης ο ιδιοκτήτης ρωτήθηκε για τον τρόπο χρήσης της συσκευής σε 

μια κανονική εβδομάδα (σε λεπτά ή ό)ρες) όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση 

αναμονής. Στην συνέχεια, η κατάσταση λειτουργίας, και η κατάσταση σε αναμονή μετρήθηκαν 

και καταγράφησαν. Για να υπάρχει ομοιομορφία στις μετρήσεις που απαιτήθηκαν στις συσκευές 

που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας, ζητήθηκε ο ιδιοκτήτης να ρυθμίσει της συσκευές του 

όπως κάνει συνήθως χωρίς καμία αλλαγή. Ελήφθησαν μετρήσεις για επιτραπέζιους υπολογιστές, 

φορητούς υπολογιστές και για οθόνες υπολογιστών σε διαφορετικές καταστάσεις. Επίσης 

μετρήθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές όπως κονσόλες παιχνιδιών, και ψηφιακοί δέκτες 

τηλεοράσεων. 

42 



ΠΤΥΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΛΕΊΉ ΚΑ Ι ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΛΝΑΛΩΣΕΩΝ 

7.2.1 Συλλεχθέντα στοιχεία για τις νέες συσκευές 

Οι μετρήσεις κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής έγιναν σε ένα μεγάλο εύρος συσκευών 

συμπεριλαμβανομένων τηλεοράσεων, βίντεο , υπολογιστών και οθονών υπολογιστών, 

εκτυπωτών, στερεοφωνικών, DVD, ασύρματων τηλεφώνων και fax. Για κάθε συσκευή , 

καταγράφηκε ο τύπος της συσκευής, ο κατασκευαστής, το μοντέλο της συσκευής και το έτος 

κατασκευής. Στην συνέχεια, η κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας, η κατανάλωση σε 

χαμηλή λειτουργία (εάν είναι εφαρμόσιμη) και η κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής 

μετρήθηκαν και καταγράφησαν. Για να υπάρχει ομοιομορφία στις μετρήσεις που έγιναν στις 

συσκευές που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας των στερεοφωνικών, των βίντεο, των 

DVD, χρησιμοποιήθηκε σε κάθε συσκευή το είδος της κασσέτας που απαιτείται ώστε να γίνουν 

οι απαραίτητες μετρήσεις. Παρατηρήθηκε ότι η απαιτούμενη ενέργεια σε κατάσταση 

λειτουργίας για τις τηλεοράσεις κυμαινόταν περισσότερο όταν υπήρχε έντονα φωτεινή εικόνα 

παρά σε κάποια ήπια εικόνα. 

Επίσης, η κατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης αναμενόταν να αυξάνει με ανοιχτό φόντο 

(κυρίως άσπρου χρώματος) ή όταν αυτομάτως άλλαζαν οι σκηνές. Η απαιτούμενη κατάσταση 

λειτουργίας των επιτραπέζιων υπολογιστών, των οθονών υπολογιστών και των φορητών 

υπολογιστών καταγράφησαν με διάφορες εναλλαγές. Η απαιτούμενη κατάσταση λειτουργίας της 

οθόνης του υπολογιστή παρουσίασε όμοια συμπεριφορά με τις έγχρωμες τηλεοράσεις: η 

φωτεινότητα και η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων μας έδιναν υψηλότερη κατανάλωση 

ενέργειας στην κατάσταση λειτουργίας. 

7.3 Προφίλ Συσκευών 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συσκευές που μετρήθηκαν με τον μετρητή του σχήματος 7.1 ώστε 

να ολοκληρωθεί η μελέτη . 

• Υπολογιστής • Modem 

Οθόνη υπολογιστή • Fax • 
Ηχεία υπολογιστή • Τηλεόραση • 
Εκτυπωτής ίnkjet • Τηλεόραση LCD • 
Εκτυπωτής laser • DVD player • 
Σαρωτής • Στερεοφωνικό • 
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• Φορητό στερεοφωνικό • Φορτιστής κινητών 

• Stereo - ενισχυτής τηλεφώνων 

• Suπound ενισχυτής • Ψηφιακή κορνίζα 

ήχου 

• Ασύρματο τηλέφωνο 

• Παιχνιδομηχανή 

7.3.1 Υπολογιστές και περιφερειακά 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Συνολικά 6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Οι μετρήσεις 

περιλάμβαναν μόνο τον σκληρό δίσκο, το κουτί της CPU με περιφερειακά όπως οθόνες και 

εκτυπωτές μετρήθηκαν χωριστά. Φορητοί υπολογιστές / laptops δεν μετρήθηκαν. Οι 

υπολογιστές μετρήθηκαν μόνο σε κατάσταση εκτός λειτουργίας καθώς οι ενεργητικές και 

παθητικές καταστάσεις λειτουργίας για υπολογιστές είναι πολύπλοκες και εξαρτώνται από 

ρυθμίσεις υλικού και λογισμικού. Η μέση κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας ήταν 2, l W με 

την υψηλότερη κατανάλωση 3,2W και τη χαμηλότερη 0,9W. Τα αποτελέσματα αυτά 

συνοψίζονται στον πίνακα 7.1 κατωτέρω. 

Συσκευή: Υπολονιστής 

Κι.ιτciσταση 
Αριθμός Μέση 

ΙσχίJς Μ~1 χ Ισχύς Min 
μετρήσεων Ισχί>ς (W) 

Σε χρήση ο - - -

Ενεργή αναμονή ο - - -
Παθητική αναμονή ο - - -
Off 6 2,1 3,2 0,9 

Συνολικός αι>ιθμόc; μονύ.δων 6 

Πίνακας 7. l - Συνοπτικά αποτελέσματα για υπολογιστές 
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Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέγεθος του δείγματος, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι όλοι οι 

υπολογιστές καταναλώνουν περισσότερο από 1 W σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 7.2 παρακάτω. 

3 ,5 

3 
> 

-3 

Υπολογιστές : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 6 

----- -

:::> 2,5 - - ----- --- -
ω ,., 
υ 
:::> 
υ ...,. 1,5 
ο 

c:D -r= 
.< 
ι:= 

0 ,5 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύ ς M ax Ισχύς Min 

Watts 

----------

Σχήμα 7.2 - Αποτελέσματα για υπολογιστές σε κατάσταση off 

ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Στην έρευνα μετρήθηκαν 6 οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών (σχήμα 7.3) σε κατάσταση εκτός 

λειτουργίας μόνο. Η μέση κατανάλωση ισχύος ήταν l,8W με ελάχιστο O,lW και μέγιστο 3,6W. 

Τα αποτελέσματα για τις οθόνες υπολογιστών συνοψίζονται στον πίνακα 7.2 κατωτέρω . Το 

σχήμα 7.4 δείχνει τα αποτελέσματα. Οι περισσότερες οθόνες καταναλώνουν ενέργεια σε 

κατάσταση εκτός λειτουργίας λιγότερο από 1 W. Η τάση της αγοράς προς LCD οθόνες (οι οποίες 

συνήθως έχουν μια εξωτερική παροχή κατανάλωσης, χωρίς κατανάλωση ισχύος φορτίου από 

ι w σε 3W) θα σημαίνει ότι η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας είναι πιθανό 

να αυξηθεί για τις οθόνες . Η τάση στην κατανάλωση ισχύος εκτός λειτουργίας φαίνεται ότι 

αυξάνεται κατά την εξέταση των χαρακτηριστικών τους και όλα τα νέα μοντέλα φαίνεται να 

έχουν κάποια κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (ακόμα και στις 

παραδοσιακές οθόνες CRT). 
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-!--;:-;')( " '" ... r '4 ~ "" 

~ • . .;~ 
η• ι "1'~\ ..ι. .. , ... 

Σχήμα 7.3 - Εικόνα από τυπικές οθόνες υπολογιστών που μετρήθηκαν. 

Συσκι-..-υή : Οθόνη υπολογιστι1 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

μετρήσεων 1 σχ\>ς (\ιV) 

Σε χρήση ο -
Ενεργή αναμονή ο -

Παθητική αναμονή ο -

Off 6 1,8 

Συνολικός αριθμός μονάδων 6 

Πίνακας 7 .2 - Συνοπτικά αποτελέσματα για οθόνες 

> 
·3 

:::> ..., 
"" ο 
:::> 
ο 
V' 
σ 

<D 
·<= .< 
i::: 

4 

3 ,5 

3 

2,5 

2 
1 ,5 

1 

0,5 

---

~ 

Οθόνες υπολογιστών: Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 6 

Ισχύς lVIHx 

-
-
-

3,6 

Ισχύς Min 

-
-

-
0,1 

ο ............... ....._ ___ ' 

Μέση Ισ χ ύ ς (W) Ισχύς Μ<ι χ Ισχύς Μίπ 

Watts 

Σχήμα 7.4 - Αποτελέσματα για οθόνες σε κατάσταση off 
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - INKJET 

Συνολικά 5 εκτυπωτές inkjet (σχήμα 7.5) εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι 

μονάδες διαφοροποιούνταν από την ποιότητα της εκτύπωσης που ήταν σε θέση να παράγουν και 

η ταχύτητα με την οποία θα μπορούσαν να εκτυπώσουν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 

εκτυπωτές inkjet μετρήθηκαν σε θέση εκτός λειτουργίας και σε παθητική κατάσταση - δηλαδή , 

ενεργοποιημένοι έτοιμοι για εκτύπωση (αλλά όχι εκτύπωση). Σε παθητική κατάσταση αναμονής 

η μέση κατανάλωση ενέργειας ήταν 4, l W. Ωστόσο, η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας ήταν 

7,6W και η χαμηλότερη ήταν 0,5W. Στην κατάσταση εκτός λεοτουργίας η μέση κατανάλωση 

ενέργειας ήταν 2W έχοντας ψηλότερη κατανάλωση ενέργειας 3,6W και χαμηλότερη 0,3W. Ο 

πίνακας 7.3 συνοψίζει αυτές τις μετρήσεις. Οι μετρήσεις ισχύος για inkjet εκτυπωτές σε 

παθητικό τρόπο εμφανίζεται στο σχήμα 7.6. Το σχήμα 7.7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

κατανάλωσης ισχύος για inkjet εκτυπωτές σε θέση εκτός λειτουργίας. Όλα τα μοντέλα 

δοκιμάζονται για κατανάλωση ενέργειας όταν βρίσκονται σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, που 

δείχνει ότι οι εκτυπωτές inkjet έχουν γενικά πολύ κατανάλωση σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 

η οποία μπορεί να είναι σημαντική. 

Σχήμα 7.5 - Εικόνα από τυπικό εκτυπωτή inkjet. 
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Συσκευή: Εκτυπωτi 1 ς - Inl<. ίet 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση ο -
Ενεργή αναμονή ο -

Παθητική αναμονή 5 4,1 

Off 2 2 

Συνολικός:; αριθμός:; μονάδων 5 

Πίνακας 7.3 - Συνοπτικά αποτελέσματα για εκτυπωτές inkjet 

Εκτυπωτές inkjet : Παθητική αναμονή 
Αριθμός μετρήσεων : 5 

Μέση Ι σχύς (W) Ισχύς Μ<ι χ 

Watts 

Ισχύς Μ~ιχ 

-

-
7,6 

3,6 

Ι σχύς Min 

lσχύςΜ ίη 

-

-
0,5 

0,3 

- ·--- ·--------' 

Σχήμα 7.6 - Αποτελέσματα για εκτυπωτές inkjet σε παθητική αναμονή 

Εκτυπωτές inkjet : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 2 

4 -~----------------

> 
-3 
~ 

3 ,5 

3 

~ 2,5 
ο 
~ 
ο ..., 2 

.g 1,5 

~ 1 
ι:: 

Ο, ~ _ι=__ 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μ<ιχ 

Watts 

Ισχύς Min 

Σχήμα 7.7 - Αποτελέσματα για εκτυπωτές inkjet σε κατάσταση off 
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ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - LASERS 

Μόνο 4 εκτυπωτές laser εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας . Οι εκτυπωτές 

δοκιμάστηκαν σε παθητική κατάσταση αναμονής και σε θέση εκτός λειτουργίας. Η μέση 

κατανάλωση ισχύος σε παθητική κατάσταση αναμονής ήταν 4, 1 W με μέγιστο 6, 1 W και 

ελάχιστο 2W. Στη θέση εκτός λειτουργίας σε όλους τους εκτυπωτές laser καταγράφεται 

μηδενική κατανάλωση. Το σχήμα 7.8 δείχνει ότι οι τέσσερις εκτυπωτές laser βρίσκονται σε μια 

διαφορετική περιοχή κατανάλωσης ενέργειας. Η τάση στην κατανάλωση ισχύος εκτός 

λειτουργίας φαίνεται να είναι σταθερή κατά την εξέταση των χαρακτηριστικών του 

εγκατεστημένου υλικού. 

Συσκευή: Εκτυπωτής - L~1ser 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

μετρt'1σεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση ο -
Ενεργή αναμονή ο -

Παθητική αναμονή 4 4,1 

Off 4 0,0 

Συνολικός αριθμός μονάδων 4 

Πίνακας 7.4 - Συνοπτικά αποτελέσματα για εκτυπωτές laseι-

Εκτυπωτές laser: Παθητική αvαμοvή 
Αριθμός μετρήσεων : 4 

7 
6 -L-~~~~~~~~~~~ 

1 

ο , -

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ 

Watts 

Ισχ\>ς Μ~ιχ 

-
-

6, 1 

0,0 

Ι σχύς Min 

Σχήμα 7.8 _Αποτελέσματα για εκτυπωτές laseι- σε παθητική αναμονή 
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Ισχύς Μίη 

-

-

2 

0,0 
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ΣΑΡΩΤΕΣ 

Συνολικά 3 σαρωτές υπολογιστών μετρήθηκαν. Η μέση κατανάλωση ισχύος για σαρωτές σε 

παθητική κατάσταση ήταν 5,4W με τη μέγιστη 8,9W και την ελάχιστη 2W. Ένα μικρό δείγμα, 

(Σχήμα 7.9) δείχνει τις παθητικές μετρήσεις ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας των σαρωτών το 

οποίο κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο το φάσμα των αποτελεσμάτων. Λόγω του μικρού 

μεγέθους του δείγματος, είναι δύσκολο να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα σχετικά με τις τάσεις 

από αυτά τα δεδομένα. 

Συσκευή : Σαρωτής 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση ο -

Ενεργή αναμονή ο -
Παθητική αναμονή 3 5,4 

Off 3 0,0 

Συνολικός αριθμός μονcί:δων 3 

Πίνακας 7.5 - Συνοπτικά αποτελέσματα για σαρωτές 

Σαρωτές: Παθητική αναμονή 

Αριθμός μετρήσεων : 3 

Μέση Ισχύς (W) Ι σχύς Μ<:~χ 

Watts 

Σχήμα 7.9 - Αποτελέσματα για σαρωτές σε παθητική αναμονή 
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Ισχύς Μ~ιχ 

-

-

8,9 

0,0 

Ι σχύς Min 

Ισχύς Μίη 

-

-
2 

0,0 
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ΗΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ 

Μετρήθηκαν 6 ηχεία υπολογιστή κατά τη διάρκεια της έρευνας. Κατέγραψαν μια μέση 

κατανάλωση ισχύος 3,4W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση 5,4W και ελάχιστη 1,4W σε 

κατάσταση εκτός λειτουργίας. Στον πίνακα 7.6 υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και στο σχήμα 

7.10. 

Συσκευή: Ηγεία υπολογιστί1 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση ο -

Ενεργή αναμονή ο -

Παθητική αναμονή ο -

Off 6 3,4 

Συνολικός αιηθμός μονιί.δων 6 

Πίνακας 7.6 - Συνοπτικά αποτελέσματα για ηχεία υπολογιστή 

:> 5 
-3 
~ 4 
"" ο 
6 3 
V" 

& 2 
·<= 
.< 
ι::::: 

ο 

Ηχε ία υπολογιστών : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 6 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μ;:ιχ 

Watts 

Ισχύς Μ~ιχ 

-
-
-

5,4 

Ι σχύς Min 

Σχήμα 7.10 _Αποτελέσματα για ηχεία υπολογιστών σε κατάσταση off 
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Ισχύς Μίη 

-

-

-

1,4 
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MODEM 

Μετρήθηκαν 5 modem κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μετρήθηκαν σε δύο καταστάσεις, κατά 

την χρήση τους και στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. Κατέγραψαν μια μέση κατανάλωση 

ισχύος 4,4W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση 4,8W και ελάχιστη 3,9W κατά την χρήση τους 

και μια μέση κατανάλωση ισχύος 1,4W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση l ,8W και ελάχιστη 

1,0W σε εκτός λειτουργία. Στον πίνακα 7.7 υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και στα σχήματα 

7.11 και 7.12 αντίστοιχα φαίνονται τα ανάλογα διαγράμματα. 

Συσκευή: Modem 

Αριθμός Μέση 
Κατάσταση 

μετρήσεων Ισχύς (W) 
Ισχύς Μ:ιχ 

Σε χρήση 5 

Ενεργή αναμονή ο 

Παθητική αναμονή ο 

Off 5 

Συνολικός αριθμός μον(ί:δων 5 

Πίνακας 7. 7 - Συνοπτικά αποτελέσματα για ιnodem 

6 

> 5 
·3 
~ 4 
"" ο 
6 3 .._, 
.g 2 
•t::' 
-< 
ι= 1 

ο 

Μέση Ισχύς (W) 

Modems: Σε χρήση 
Αρί,θμός μετρήσεων : 5 

Ισχύς Μ<:1χ 

Watts 

Σχήμα 7 .11 - Αποτελέσματα για modems σε χρήση 
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4,4 4,8 

- -

- -

1,4 1,8 

Ισχύς Min 

Ισχύς Μίη 

3,9 

-

-
1,0 
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2 

> ·5 1,5 -
ω 

"" ο 
6 1 ..., 
ο 
φ 

~ 0,5 
ι:: 

ο 

Modems : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 5 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ 

Watts 

- - ·---- ----- ----

Σχήμα 7.12 - Αποτελέσματα για modems σε κατάσταση off 

FAX 

Ισχύς Min 

Μετρήθηκαν 5 fax κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μετρήθηκαν σε δύο καταστάσεις, κατά την 

χρήση του και όλα στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. Καταγράφηκε μια μέση κατανάλωση 

ισχύος 14,4W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση l 7W και ελάχιστη l l ,8W κατά την χρήση του 

και μια μέση κατανάλωση ισχύος 4,7W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση 6,SW και ελάχιστη 

3,3W σε εκτός λειτουργία. Στον πίνακα 7.8 υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και στα σχ1Ίματα 

7.13 και 7.14 αντίστοιχα φαίνονται τα ανάλογα διαγράμματα. 

Συσκευή: Fax 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Max Ισχύς Μίη 
μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση 1 14,4 17 11 ,8 

Ενεργή αναμονή ο - - -

Παθητική αναμονή ο - - -

Off 5 4,7 6,5 3,3 

Συνολικόc; αριθμό~;; ~ιονciδων 5 

Πίνακας 7.8 _Συνοπτικά αποτελέσματα για fax 
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Fax: Σε χρήση 
Αριθμός μετρήσεωv: 1 

> 
~: ~-Γ------------=----------------~~ 
14 -------·3 

:::> 
w 
"" t:> 
:::> 
t:> 

~ 
CD 

~ 
ι:: 

12 -
10 

8 

4 -
2 
ο 

Μέση Ι σχύς (W) Ι σχύς Μ<:~χ 

Watts 

Σχήμα 7 .13 - Αποτελέσματα για fax σε χρήση 

> 
·3 

:::> 
~ 
t:> 4 
:::> 
t> 
V' 3 
ο 

CD 
~ 2 
ι:: 

1 

ο 

Μέση Ι σχύς (W) 

Fax: Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεωv : 5 

Ισχύς Μ<:~χ 

Watts 

Σχήμα 7 .14 - Αποτελέσματα για fax σε κατάσταση off 

7.3.2 Οικιακός ψυχαγωγικός εξοπλισμός 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 

Ισχύς Min 

Ισχύς Min 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας μετρήθηκαν 6 τηλεοράσεις (σχήμα 7.15). Η κατηγορία αυτή 

καλύπτει τα συνήθη μοντέλα καθοδικού σωλήνα για UHF και VHF υποδοχή και αποκλείει αυτά 

τα μοντέλα με οθόνη LCD, πλάσμα, καθώς και εκείνες με το ενσωματωμένο βίντεο. Οι 

τηλεοράσεις κυμαινόταν σε μέγεθος από 34 εκατοστά σε l 08 εκατοστά, με το μέσο μέγεθος 

οθόνης να είναι 62 εκατοστά . 
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Όλες οι μονάδες που δοκιμάστηκαν ήταν έγχρωμες. Οι τηλεοράσεις δοκιμάστηκαν με 3 

τρόπους: κατά τη χρήση, παθητική κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας. Η μέση 

κατανάλωση ισχύος για τις τηλεοράσεις σε χρήση ήταν 63W με IOOW μέγιστη και ελάχιστη 

25,5W. Μόνο οι 3 τηλεοράσεις μετρήθηκαν σε παθητική κατάσταση αναμονής. Σε αυτή τη 

λειτουργία η μέση κατανάλωση ισχύος ήταν 5, 1 W με μέγιστη 1 OW και ελάχιστη Ο, 1 W. Όλες οι 

τηλεοράσεις μετρήθηκαν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας με τη μέση κατανάλωση να 

καταγράφεται σε O,OW. Η μέγιστη τιμή ήταν 0,3W. Ο πίνακας 7.9 συνοψίζει τα αποτελέσματα 

αυτά. Το σχήμα 7.16 δείχνει τις μετρήσεις ισχύος για τις τηλεοράσεις όταν είναι σε χρήση. Για 

τις περισσότερες τηλεοράσεις, μεγαλύτερη κατανάλωση καταγράφηκε για τα μοντέλα με 

μεγαλύτερο μέγεθος οθόνης, ωστόσο , θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ορισμένες μονάδες 

μεσαίου μεγέθους που έχουν ορισμένες από τις υψηλότερες μετρήσεις. Σε παθητιΚΊΊ κατάσταση 

αναμονής σχεδόν το ένα τέταρτο των μοντέλων είχε μια μέτρηση της κατανάλωσης σε λιγότερο 

από 1 W. Φαίνεται ότι υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της τηλεόρασης και της 

κατανάλωσης ισχύος στην παθητική κατάσταση αναμονής. Κάθε μέγεθος περιέχει ένα ευρύ 

φάσμα μετρήσεων. 

Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι 

ενδέχεται να υπάρξει σημαντική μείωση της 

ενέργειας που καταναλώνεται από 

τηλεοράσεις σε παθητική κατάσταση 

αναμονής. Το σχήμα 7.17 δείχνει τα 

αποτελέσματα αυτά. Στη θέση εκτός 

λειτουργίας όλες οι τηλεοράσεις 

καταναλώνουν λιγότερο από 1 W με 

μηδενική κατανάλωση η οποία 

καταγράφεται για τη συντριπτική 

πλειοψηφία (Σχήμα 7 .18). 

1 

Σχήμα 7.15 - Εικόνα τυπικής τηλεόρασης. 
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Συσκευή: Τηλεόpαση 

Αριθμός Μέση 
Κατάσταση 

μετρiισεων Ισχύς (W) 

Σε γοήση 6 63 

Ενεργή αναμονή ο -

Παθητική αναμονή 3 5,1 

Off 6 0,0 

Συνολικός αριΟμός μονάδων 6 

Πίνακας 7.9 - Συνοπτικά αποτελέσματα για τηλεοράσεις 

:> 
·3 
=> 
ω 

"" ο 
=> 
ο 
<.J" 
ο 

<D 
· C'" 
-< 
ι:: 

1 20 -

100 

80 

60 

40 

20 

ο 1 
Γ 

Τηλεοράσεις : Σε χρήση 
Αριθμός μετρήσεων: 6 

Μέση Ισχύς (W) Ι σχύς Μ<:ιχ 

Watts 

Σχήμα 7 .16 - Αποτελέσματα για τηλεοράσεις σε χρήση 

12 

10 

Τηλεοράσεις : Παθητική αναμονή 

Αριθμός μετρήσεων : 3 

8 -ι--~~~~~~~~~~~ 

6 

4 

ο 

Μέ ση Ισχύς (W) Ισχύ ς Μ<:ιχ 

Watts 

Γ 

Ισχύς Max 

100 

-

10 

0,3 

Ι σχύς Min 

Ισχύ ς Min 

Σχήμα 7 .17 - Αποτελέσματα για τηλεοράσεις σε παθητική αναμονή 
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Ισχύς Μίη 

25,5 

-

0,1 

0,0 

- , 



ΠΤΥΧ ΙΑΚ Ι-1 ΕΡΓΑΣΙ Α: ΛΑΙΊΟΥ MAl'IA ΚΕΦΛΛΑ IΟ 7 : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙ-1 ΤΩΝ ΚΛΤΛΝΑΛΩ~ΕΩΝ 

0 ,35 

> 
0,3 

·3 0,25 => 
ω ,.. 

0,2 D 
=> 
D 

0,15 V" 
ο 

CD 
0 ,1 ~ 

ι::: 
0 ,05 

ο 

-

-

-

-

-

-

- - --

Τηλεοράσεις: Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 6 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Max 

W atts 

------- - ---------

Σχήμα 7 .18 - Αποτελέσματα για τηλεοράσεις σε κατάσταση off 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LCD 

Ισχύς Min 

Μόνο 6 LCD (οθόνη υγρών κρυστάλλων) τηλεοράσεις μετρήθηκαν . Κάποια μοντέλα με 100 

εκατοστά οθόνη και άλλα με l 09 εκατοστά. Όλες οι μονάδες είχαν λειτουργία τηλεχειριστηρίου. 

Όταν χρησιμοποιείται μια μονάδα η μέση κατανάλωση ισχύος είναι 161,5W. Υπήρξε μια μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των μονάδων, όταν στην ενεργή κατάσταση αναμονής το μέγιστο να είναι 8,6W 

και το ελάχιστο 1, 1 W. Στη θέση εκτός λειτουργίας και οι 6 μονάδες κατανάλωναν Ο , 1 W. Ο 

πίνακας 7.10 παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα για τις τηλεοράσεις LCD και τα 

διαγράμματα 7 .19 και 7 .20 τα αντίστοιχα αποταλέσματα. 

Σ·\)σκευή: Τ11λεόpαση LCD 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Max Ισχύς Μίη 
μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση 6 161,5 168 155 

Ενεργή αναμονή ο - - -

Παθητική αναμονή ο - - -

Off 6 ο, 1 0,1 0,1 

Συνολικός αριθμός μονάδων 6 

π, 7 1 ο Συνοπτικά αποτελέσματα για τηλεοράσεις LCD 
ινακας . -
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170 
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160 

~ 155 

~ 
ι:: 150 

Τηλεοράσεις LCD: Σε χρήση 
Αριθμός μετρήσεων: 6 

145 -+--------

Μέση Ι σχύς (W) Ισχύς Μaχ 

Watts 

Σχήμα 7 .19 - Αποτελέσματα για τηλεοράσεις LCD σε χρήση 

0 ,12 
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-3 
~ 0,08 ω 

"" υ 
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σ 

0,04 α:> -= -< 
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Τηλεοράσεις LCD : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 6 

Μέση Ισχύς (W) Ι σχύς M ax 

Watts 

Ισχύς Min 

Ι σχύς Min 

Σχήμα 7.20 - Αποτελέσματα για τηλεοράσεις LCD σε κατάσταση off 

DVD PLAYERS 

Στην έρευνα μετρήθηκαν 5 DVD players (σχήμα 7.21 ). Οι περισσότερες από τις μονάδες είχαν 

τηλεχειρισμό. Πολλά μοντέλα δεν έχουν διακόπτη και είναι πάντα έτοιμα για την ενεργοποίηση 

με τηλεχειριστήριο (παθητική κατάσταση αναμονής μόνο) . Τα DVDs μετρήθηκαν με 3 τρόπους: 

ενεργή αναμονή, δηλαδή , έτοιμα να παίξουν ένα δίσκο, παθητική κατάσταση αναμονής, δηλαδιΊ, 

έτοιμα να ενεργοποιηθούν και να σβήσουν . Όλες οι 5 μονάδες θα μπορούσαν να μετρηθούν σε 

ενεργή αναμονή με τη μέση κατανάλωση να είναι 12W. Το εύρος κυμαίνεται από ελάχιστη ισχύ 

4,2W και μέγιστη 20,6W. 

58 



llTYXIAK~I ΕΡΓ'ΑΣΙ Α: ΛΑ ΙΊΟΥ MAl'IA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΛΕΤΙ-1 ΚΑΙ ΕΚΊΊΜΗΣΙΙ ΤΩΝ ΚΑΤΛΝΑΛΩΣΙ!ΩΝ 

Η παθητική κατάσταση αναμονής μετρηθηκε σε 3 μονάδες. Η μέση κατανάλωση ισχύος 

βρέθηκε στα 6,6W σε παθητική κατάσταση αναμονής με ελάχιστη 0,3 W και μέγιστη l3W. Η 

μέση κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας ήταν 0,3 W με αποτελέσματα που 

κυμαίνονται από μηδέν έως 0,7W. Μια σύνοψη των αποτελεσμάτων αυτών υπάρχει στον πίνακα 

7.11 κατωτέρω. Το σχήμα 7.22 δείχνει τα αποτελέσματα όταν βρίσκονται σε παθητική 

κατάσταση αναμονής. Όπως φαίνεται στο σχήμα 7 .23 τα περισσότερα από αυτά καταγράφουν 

μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Και στο σχήμα 7.24 φαίνονται τα αποτελέσματα στην 

κατάσταση εκτός λειτουργίας . Ένα τυπικό DVD που μετρήθηκε φαίνετει στο σχήμα 7.21. 

Συσκευή: DVD 1layeι· 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Max Ισχύς Μίη 
μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση ο - - -
Ενεργή αναμονή 5 12 4,2 20,6 

Παθητική αναμονή 3 6,6 0,3 13 

Off 6 0,3 0,7 0,0 

Συνολικός αριθμός μονάδων 6 

Πίνακας 7.11 - Συνοπτικά αποτελέσματα για DVD players 

Σχήμα 7 .21 _ Εικόνα τυπικού dνd player. 
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DVD players: Ενεργή αναμονή 
Αριθμός μετρήσεων : 5 
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Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ 

Watts 

Σχήμα 7.22 - Αποτελέσματα για DVD players σε ενεργή αναμονή 
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DVD p layers : Παθητική αναμονή 
Αριθμός μετρήσεων : 3 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ 

Watts 

Ι σχύς Min 

Ι σχύς Min 

Σχήμα 7.23- Αποτελέσματα για DVD players σε παθητική αναμονή 

DVD players: Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 6 
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> 

·3 0 ,6 
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Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ Ισχύ ς Min 

Watts 

Σχήμα 7.24 - Αποτελέσματα για DVD players σε κατάσταση off 
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ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΆ 

Τα στερεοφωνικά είναι οι μεμονωμένες μονάδες που εκτελούν περισσότερες από μία λειτουργία 

όπως CD player, ραδιόφωνο , κασετόφωνο , ενισχυτή κλπ. Στην έρευνα μετρήθηκαν 4 συσκευές. 

Οι περισσότερες μονάδες είχαν τηλεχειριστήριο καθώς και χειροκίνητη λειτουργία . Παραλλαγές 

περιλαμβάνουν χωρητικότητα CD, παρουσία κασετόφωνου, και ψηφιακών οθονών. Τα 

στερεοφωνικά μετρήθηκαν με 3 τρόπους: ενεργή αναμονή, δηλαδή, έτοιμα να παίξουν ένα 

δίσκο , παθητική κατάσταση αναμονής, δηλαδή έτοιμα να ενεργοποιηθούν και να σβήσουν. Στην 

ενεργό κατάσταση υπήρχε μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση ρεύματος με έναν μέσο όρο 

7W με μέγιστη ισχύ lOW και ελάχιστη 4W. Η μέση κατανάλωση ισχύος για παθητική 

κατάσταση ήταν 6,5W με μέγιστη 12W και ελάχιστη 1 W. Η off ιηοde ήταν διαθέσιμη μόνο στις 

3 μονάδες με αποτέλεσμα η μέση ισχύος να είναι 1, 1 W με l ,2W μέγιστη και ελάχιστη 0,9W. 

Συσκευή: Στεpεο(Dωνικά 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς M~tx Ισχ\)ς Μίn 
μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση - - - -

Ενεργή αναμονή 4 7 10 4 

Παθητική αναμονή 4 6,5 12 1 

Off 3 1, l 1,2 0,9 

Συνολικός αριθμός μονάδων 4 

Πίνακας 7 .12 - Συνοπτικά αποτελέσματα για στερεοφωνικά 

Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον πίνακα 7.12. Το σχήμα 7.25 φαίνονται τα 

αποτελέσματα για την ενεργή αναμονή. Φαίνεται ότι η αλλαγή από την ενεργό σε παθητική 

κατάσταση αναμονής, δεν μεταβάλλει την κατανάλωση ενέργειας σε πολλές μονάδες . Τα 

ευρήματα της παθητικής αναμονής παρουσιάζονται στο σχήμα 7.26. Τα απατελέσματα της 

κατάστασης εκτός λειτουργίας φαίνονται στο σχήμα 7.27. Επισημαίνεται ότι χρησιμοποιώντας 

τη θέση εκτός λειτουργίας υπάρχουν σημαντικά οφέλη από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Στερεοφωvικά: Εvεργή αvαμοvή 

Αριθμός μετρήσεωv : 4 

Μέση Ισχύς (W) Ι σχύς Μ<:ιχ 

Watts 

Σχήμα 7.25- Αποτελέσματα για στερεοφωνικά σε ενεργή αναμονή 
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Στερεοφωvικά: Παθητική αvαμοvή 

Αριθμός μετρήσεωv: 4 

- -- -

Μέσ η Ισχύς (W) Ι σχύ ς Μ<:ιχ 

Watts 

Ι σχύς Min 

Ισχύς Min 

Σχήμα 7.26 - Αποτελέσματα για στερεοφωνικά σε παθητική αναμονή 
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Στερεοφωvικά: Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεωv: 3 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μ<:ιχ 

Watts 

Σχήμα 7.27 - Αποτελέσματα για στερεοφωνικά σε κατάσταση off 
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ΦΟΡΗΤΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΆ 

Τα φορητά στερεοφωνικά συγκροτήματα (σχήμα 7.28) μπορούν να λειτουργήσουν με ρεύμα ή 

με μπαταρίες. Είναι κινητές και μόνο μονάδες που μπορούν να εκτελούν περισσότερες από μία 

λειτουργίες όπως CD player, ραδιόφωνο, κασετόφωνο, κλπ. Στην έρευνα μετρώνται 3 συσκευές . 

Ορισμένες μονάδες παρουσίαζαν τηλεχειριστήριο καθώς και χειροκίνητη λειτουργία. 

Παραλλαγές περιλαμβάνουν πολλαπλά CD (multi-disk), παρουσία κασετοφώνου , και ψηφιακών 

οθονών . Κανένα από τα προϊόντα που εξετάστηκαν δεν είχαν θέση εκτός λειτουργίας. Οι 

συσκευές αυτές μετρήθηκαν σε ενεργητική και παθητική κατάσταση αναμονής . Στην ενεργό 

κατάσταση η μέση ισχύς ήταν 2,3W. Η μέγιστη ισχύς ήταν 2,8 W και η ελάχιστη 1,9 W. Η μέση 

κατανάλωση ισχύος σε παθητική κατάσταση ήταν l ,8W. Η μέγιστη ισχύς ήταν 3,6W και η 

ελάχιστη 0,8W. Ο πίνακας 7. 13 παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτά. Το σχήμα 7.29 παρουσιάζει 

τα αποτελέσματα για την ενεργή αναμονή και το σχήμα 7.30 τα αποτελέσματα για την παθητική 

αναμονή. 

Τα περισσότερα στερεοφωνικά έχουν 

σημαντικά μειωμένη κατανάλωση κατά την 

αλλαγή από την ενεργό σε παθητική 

κατάσταση. 

Σχήμα 7.28 - Εικόνα από φορητό στεροφωνικό . 

Συσκε,Jή: <Ι>οαnτό στεpεοφωνικό 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Max Ισχύς Μίη 
μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση ο - - -

Ενεργή αναμονή 3 2,3 2,8 1,9 

Παθητική αναμονή 3 1,8 3,6 0,8 

Off 
ο - - -

Συνολικόc; αιηθμόc; μονάδων 3 

π, 7 13 Συνοπτικά αποτελέσματα για φορητά στερεοφωνικά 
ινακας . -
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Φορητά στερεοφωvικά : Εvεργή αvαμοvή 
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Σχήμα 7 .29 - Αποτελέσματα για φορητά στερεοφωνικά σε ενεργή αναμονή 
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Φορητά στερεοφωvικά : Παθητική αvαμοvή 
Αριθμός μετρήσεωv : 3 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς M ax 

Watts 

Ι σχύς Min 

Σχήμα 7.30 - Αποτελέσματα για φορητά στερεοφωνικά σε παθητική αναμονή 

STEREO - ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

Συνολικά 4 ενισχυτές μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι περισσότεροι είχαν 

τηλεχειρισμό , καθό)ς και διακόπτες ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Οι ενισχυτές μετρήθηκαν 

με 3 τρόπους: κατά τη χρήση , παθητική κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας. Υπήρχε 

μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ρεύματος των ενισχυτών σε λειτουργία κατά τη χρήση με 

μέγιστη κατανάλωση 14,4W και ελάχιστη 4,5W. Η μέση ισχύς ήταν 9,5W. Δύο μονάδες δεν 

είχαν κανένα χαρακτηριστικό αναμονής έτσι μόνο δύο μοντέλα μετρήθηκαν σε παθητική 

λειτουργία . Η μέση ισχύς ήταν l ,2W με μέγιστο t ,4W και ελάχιστο 1, 1 W. 
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Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα κατά τη χρ~1ση του φάσματος αποτελεσμάτων σε κατάσταση 

εκτός λειτουργίας ήταν μικρό με μέγιστο αριθμό 0,6W και ελάχιστο μηδέν Watt. Η μέση 

κατανάλωση ισχύος ήταν 0,2 W. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον πίνακα 7. 14. Τα 

αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και στα σχήματα 7.31 κατά την χρήση , 7.32 σε παθητική 

αναμονή και 7.33 στην εκτός λειτουργία κατάσταση. 

Συσκευή: Stereo - Ενισyυτnς 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχi>ς Μ~ιχ Ισχύς Μίη 
μετρ1]σεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση 4 9,5 14,4 4,5 

Ενεργή αναμονή ο - - -
Παθητική αναμονή 2 1,2 1,4 1,1 

Off 4 0,2 0,6 0,0 

Συνολικός αριθμός μονάδων 4 

Πίνακας 7.14 - Συνοπτικά αποτελέσματα για stereo - ενισχυτές 

Stereo - ενισχυτές: Σε χρήση 
Αριθμός μετρήσεων : 4 
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14 -

:> 
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Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ Ισχύ ς Min 

Watts 

Σχήμα 7.31 _Αποτελέσματα για stereo - ενισχυτές σε χρήση 
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Stereo - ενισχυτές: Παθητική αναμονή 
Αριθμός μετρήσεων : 2 

Μέση Ισχύς (W) Ι σχύς Μ<ιχ 

Watts 

Ισχύς Min 

Σχήμα 7.32 - Αποτελέσματα για stereo - ενισχυτές σε παθητική κατάσταση 
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Stereo- ενισχυτές: Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 4 

Μέση Ι σχύς (W) Ι σχύς Μaχ 

Watts 

Ισχύς Min 

Σχήμα 7.33 - Αποτελέσματα για stereo - ενισχυτές σε κατάσταση off 

SURROUND ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΗΧΟΥ 

Οι Surroιιnd Ενισχυτές ήχου είναι οι ''Home Theater" μονάδες που αποτελούνται από έναν 

αριθμό σταθμό)ν παραγωγής κατάλληλο για ακουστικό και οπτικό (VCR και DVD) εξοπλισμό. 

Τα περισσότερα από τα μοντέλα που εξετάστηκαν είχαν ενσωματωμένους δέκτες, ενώ οι άλλοι 

ήταν καθαρά μονάδες ενίσχυσης . Τα περισσότερα από τα μοντέλα είχαν τηλεχειρισμό . ο 

πίνακας 7 .15 παρέχει μια περίληψη των αποτελεσμάτων για τους 4 suπound ενισχυτές ήχου. 

Όταν βρίσκονται σε χρήση η μέση κατανάλωση ενέργειας είναι 5, l W με μέγιστο αριθμό 8,2W 

και ελάχιστο 2W. 
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Συνολικά 2 μονάδες ήταν σε θέση να δοκιμαστούν σε παθητικ1Ί κατάσταση λειτουργίας με μέση 

ισχύ 3,7W. Η υψηλότερη κατανάλωση σε κατάσταση καταγράφηκε στις 6,9W και το 

χαμηλότερο 0,6W. Οι περισσότεροι suπound ενισχυτές ήχου είχαν κατάσταση απενεργοποίησης 

και δοκιμάστηκαν και οι 4 μονάδες. Η μέση κατανάλωση ισχύος ήταν 0,2W με μέγιστο 0,8W 

και ελάχιστο το μηδέν. Στο σχήμα 7.34 έχουμε τα αποτελέσματα κατά την χρήση. Οι μονάδες με 

υψηλότερη κατανάλωση , μπορεί να είναι σε θέση να βελτιώσουν σημαντικά την παθητική 

κατάσταση αναμονής τους. Τα αποτελέσματα στην παθητική κατάσταση αναμονής φαίνονται 

στο σχήμα 7.35, καθώς και για την κατάσταση εκτός λειτουργίας στο σχήμα 7.36. 

Συσκευή: Surround Ενισχυτι1ς Ί-Ιχου 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Μ~ιχ Ισχύς Μίη 
μετρt'1σεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση 4 5, l 8,2 

Ενεργή αναμονή ο - -
Παθητική αναμονή 2 3,7 6,9 

Off 4 0,2 0,8 

Συνολικός αριθμός μονάδων 4 

Πίνακας 7.15 - Συνοπτικά αποτελέσματα για suπound ενισχυτές ήχου 

Surround εvισχητές ήχου : Σε χρήση 
Αριθμός μετρήσεωv: 4 

~ _\--
-~ 7 

---------

~ 6 -1--------------
:.0:: 

! ~ ~§-.g 3 --
•C" 

cΞ 2 
1 

ο 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μ<Ιχ 

Watts 

---- ----- - -

------- ------

Ισχύς Min 

Σχήμα 7.34 - Αποτελέσματα για suπound ενισχυτές ήχου σε χρήση 
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Surround ενισχυτές ήχου : Παθητική αναμονή 
Αριθμός μετρήσεων : 2 

8 --------

7 
> 

·3 6 
:::> 
~ 5 
ο 

g 4 
V" 

~ 3 
·<= 
~ 2 

1 

ο 

---------

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μ<:ιχ 

Watts 

Ισχύς Μίπ 

Σχήμα 7.35 - Αποτελέσματα για surround ενισχυτές ήχου σε παθητική αναμονή 

0,9 

0 ,8 
> 0 ,7 ·3 
:::> 0 ,6 ..... 
""' ο 0,5 :::> 
ο 0,4 V" 
ο 

0,3 CD 
·<= -< 0,2 ι::: 

0 , 1 

. 

Surround ενισχυτές ήχου : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 4 

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μ<:ιχ 

Watts 

Ισχύ ς Μίπ 

Σχήμα 7.36 - Αποτελέσματα για surround ενισχυτές ήχου σε κατάσταση off 

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΆ 

Μετρήθηκαν l Ο ασύρματα τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μετρήθηκαν σε δύο 

καταστάσεις, πέντε κατά την χρήση τους και όλα στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. 

Κατέγραψαν μια μέση κατανάλωση ισχύος 3,2W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση l,3W και 

ελάχιστη 5,2W κατά την χρήση τους και μια μέση κατανάλωση ισχύος 2,7W έχοντας σαν 

μέγιστη κατανάλωση 5W και ελάχιστη l , lW σε εκτός λειτουργία. Στον πίνακα 7.16 υπάρχουν 

αυτά τα αποτελέσματα και στα σχήματα 7.37 και 7.38 αντίστοιχα φαίνονται τα ανάλογα 

διαγράμματα. 
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Συσκευή: Ασύρματο τηλέφωνο 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Max 
μετρήσεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση 5 3,2 5,2 

Ενεργή αναμονή ο - -

Παθητική αναμονή ο - -
Off ιο 2,7 5 

Συνολικός αριθμός μονάδων 10 

Πίνακας 7.16 - Συνοπτικά αποτελέσματα για ασύρματα τηλέφωνα 

:> 
-3 
:::. 
ω 

"" ο 
:::. 
ο 
V" 

6 

5 

4 

3 

-

Ασύρματα τηλέφωνα: Σε χρήση 

Αριθμός μετρήσεων : 5 

Ισχύς Μίη 

1,3 

-
-

1, 1 

& 2 - -------- ----- --c
.< 
ι::: 1 -ι-----

ο 

Μέ ση Ισχύς (W) Ισχύς Max 

Watts 

Σχήμα 7.37 - Αποτελέσματα για ασύρματα τηλέφωνα σε χρήση 

Ασύρματα τηλέφωνα : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 10 

-~: 1----
ω 4 
"" ο 
6 3 
V" 

& 2 -c
.< 
ι::: 1 -·f---

ο - ---,---

Μέση Ισχύς (W) 

---τ-----

Ισχύς Max 

Watts 

Ισχύς Min 

Ισχύς Min 

Σχήμα 7.38 - Αποτελέσματα για ασύρματα τηλέφωνα σε κατάσταση off 

69 

--- , 



ΠΤΥΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΛΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑ Ι ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΛΛΩΣΕΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΗΧΑΝΕΣ 

Μετρήθηκαν 3 παιχνιδομηχανές (σχήμα 7.41) κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μετρήθηκαν σε 

δύο καταστάσεις, μία κατά την χρήση της και όλες στην κατάσταση εκτός λειτουργίας . 

Κατέγραψαν μια μέση κατανάλωση ισχύος 6,5W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση 7 ,6W και 

ελάχιστη 5,4 W κατά την χρήση τους και μια μέση κατανάλωση ισχύος 1, 1 W έχοντας σαν 

μέγιστη κατανάλωση 2W και ελάχιστη O,OW σε εκτός λειτουργία. Στον πίνακα 7.17 υπάρχουν 

αυτά τα αποτελέσματα και στα σχήματα 7.39 και 7.40 αντίστοιχα φαίνονται τα ανάλογα 

διαγράμματα. 

Σ·υσκευt1: Παιχνιδομηχανή 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

μετρήσεων Ισχύς (\-V) 

Σε χρήση 1 6,5 

Ενεργή αναμονή ο -

Παθητική αναμονή ο -

Off 3 1, 1 

Συνολικός αριΟμός μονάδων 3 

Πίνακας 7.17 - Συνοπτικά αποτελέσματα για παιχνιδομηχανές 

8 

Παιχvιδομηχαvές : Σε χρήση 

Αριθμός μετρήσεων : 1 

Ισχύς Max 

7,6 

-

-

2 

Ισχύς Μίη 

5,4 

-
-

0,0 

7 ---------·-·--
> 
·3 6 
::> 
~ 5 
ο 

~ 4 1--

i 1 ι - ~ 
Μέσ η Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ Ισχύς Min 

Watts 

Σχήμα 7.39 - Αποτελέσματα για παιχνιδομηχανές σε χρήση 
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Παιχvιδομηχαvές : κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 3 

2,5 --,-------------------- - ------

:> 
·3 

::> 

2 --;--- - --------

ω 

~ 1 ,5 
::> 
ο 
V" 
ο 

CD 
•C" 

1 

-< 
ι:= 0 ,5 

ο 

Μέση Ισχύς (W) 

- ------

Ισχύς Μ<:ιχ Ισχύς Μί11 

Watts 

Σχήμα 7.40 - Αποτελέσματα για παιχνιδομηχανές σε κατάσταση off 

Σχήμα 7.41 - Εικόνα από τυπική παιχνιδομηχανή . 

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

- , 

Μετρήθηκαν 1 Ο φορτιστές κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μετρήθηκαν σε δύο καταστάσεις, 

όλοι κατά την χρήση τους και όλοι στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. Κατέγραψαν μια μέση 

κατανάλωση ισχύος 4W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση 4,8W και ελάχιστη 3,2W κατά την 

χρήση τους και μια μέση κατανάλωση ισχύος 1 W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση 1,5W και 

ελάχιστη 0,5W σε εκτός λειτουργία. Στον πίνακα 7.18 υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και στα 

σχήματα 7.42 και 7.43 αντίστοιχα φαίνονται τα ανάλογα διαγράμματα. 
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Συσκευn: Φοι>τιστέ~ κινnτών 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Μ~ιχ 
μετρi1σεων Ισχύς (W) 

Σε χρήση 10 4 4,8 

Ενεργή αναμονή ο - -
Παθητική αναμονή ο - -

Off 10 1 1,5 

Συνολικός αριθμός μονάδων 10 

Πίνακας 7 .18 - Συνοπτικά αποτελέσματα για φορτιστές κινητών τηλεφώνων 

6 

:> 5 
·3 
~ 4 
"" ο g 3 
V" 

g 2 
·= .< 
ι:::: 1 

ο 

Φορτιστές κινητών τηλεφώνων : Σε χρήση 
Αριθμός μετρήσεων: 10 

Μέση Ι σχύς (W} Ι σχύς M<JX 

Wiltts 

Ι σχύς Min 

Σχήμα 7.42 - Αποτελέσματα για φορτιστές κινητών σε χρήση 

1 ,6 

1,4 
:> 

·3 1 , 2 
=> w 1 "" ο => 0,8 ο 
V" 

0,6 ο 
c:D 
·t:::' 

0,4 .< 
ι:::: 

0,2 
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Φορτιστές κινητών τηλεφώνων : Κατάσταση off 
Αριθμός μετρήσεων : 10 

Μέση Ισχύς (W} Ι σχύς Μuχ 

Wiltts 

Ι σχύς Mi n 

Σχήμα 7.43 - Αποτελέσματα για φορτιστές κινητό)V σε κατάσταση off 
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΟΡΝΙΖΕΣ 

Μετρήθηκαν 5 ψηφιακές κορνίζες κατά τη διάρκεια της έρευνας. Μετρήθηκαν σε δύο 

καταστάσεις, κατά την χρήση τους και στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. Κατέγραψαν μια 

μέση κατανάλωση ισχύος 4W έχοντας σαν μέγιστη κατανάλωση 4,8W και ελάχιστη 3,2W κατά 

την χρήση τους. Στην θέση εκτός λειτουργίας κατέγραψαν μηδενική κατανάλωση. Στον πίνακα 

7.19 υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και στο σχήμα 7.44 φαίνονται το ανάλογο διαγράμμα. 

Δεν γίνεται αναφορά στους φορτιστές των ψηφιακών κορνιζών, γιατί κατέγραφαν μηδενικές 

καταναλώσεις. 

Συσκευή: Ψ11φιακέc κοpνίζε~ 

Κατάσταση 
Αριθμός Μέση 

Ισχύς Μ~ιχ 
μετρήσεων Ισχύς (\ιV) 

Σε χρήση 5 2 2,8 

Ενεργή αναμονή ο - -

Παθητική αναμονή ο - -
Off 5 0,0 0,0 

Συνολικός αριθμός μον{ιδω'' 5 

Πίνακας 7. l 9 - Συνοπτικά αποτελέσματα για ψηφιακές κορνίζες 

Ψηφιακές κορvιζες: Σε χρήση 

Αριθμός μετρήσεων : 5 

3 1 :> 2 ,5 1------ ---
·3 
~ 2 !--~~~~,,-----~ ,,. 
ο 

6 1,5 ...,. 
~ 1 
-~ 
.< 
ι::: 0,5 --1---

ο ----

Μέση Ισχύς (W) Ισχύς Μaχ 

Watts 

Σχήμα 7.44- Αποτελέσματα για ψηφιακές κορνίζες σε χρήση 
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s0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ" 

8.1 Κατανόηση της χρήσης ηκεκτρικής ενέργειας 

Μια διαχρονική μελέτη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχει πραγματοποιηθεί σε ένα 

δείγμα κατοικιών το οποίο προσδιορίζει τις τάσεις όσον αφορά τη χρήση ενέργειας των 

συσκεύων τους. Αυτό έχει σαν σκοπό να καταδείξει μια σειρά νέων τεχνικών ανάλυσης για την 

καλύτερη κατανόηση της οικιακής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τεχνικές διακρίνουν την 

κατανάλωση τριών ομάδων συσκευών : συσκευές συνέχεια σε χρήση και συσκευές σε 

κατάσταση αναμονής, σταθερές συσκευές και συσκευές στην ενεργό αναμονή, 

περιλαμβανομένων συσκευές με ενεργή αναμονή. 

Βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής: 

- Υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο πλαίσιο της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των 

κατοικιών. Ακόμη και εκείνες οι κατοικίες στην ίδια θέση και με παρόμοιες συσκευές έχουν 

αξιοσημείωτα διαφορετικές ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι τα 

χαρακτηριστικά δεν αποτελούν ισχυρό παράγοντα που καθορίζει τη χρήση της ηλεκτρικής 

ενέργειας των νοικοκυριό)ν αλλά παράγοντες όπως ο αριθμός και ο τύπος των συσκευών και 0 

τρόπος χρήσης μπορεί να είναι πιο σχετικοι. 

- Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κατοικιό)ν αυξήθηκε από το πρώτο στο 

δεύτερο έτος της παρακολούθησης, από 3.lOO kWl1 έως 3.241 kWh (4,5%). Το αποτέλεσμα 

αυτό ήταν σημαντικό και είναι ενδεικτικό της τάσης στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας των κατοικιών. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση αυτή είχε αποδειχθεί ότι 

οφείλονταν σε αύξηση της κατανάλωσης από την συνεχή χρήση, την κατάσταση αναμονής και 

την ενεργό αναμονής των συσκευών. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση από συνεχή χρήση και την κατάσταση αναμονής (από συσκευές 

συνεχής χρήσης και συσκευές σε κατάσταση αναμονής) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1 Ο,2% 

(από 601 kWh έως 662 kWh) και των συσκεύων σε ενεργό αναμονή κατά 4,7% (από 1879 kWh 

μέχρι 1968 kWh). 
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Η προσπάθεια που αναφέρεται εδώ ανοίγει διάφορα μονοπάτια για περαιτέρω έρευνα με στόχο 

την κατανόηση της αγοράς και της πορείας προς την ενδεδειγμένη , οικονομικώς αποδοτικών 

λύσεων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε φορτιστές μπαταριών και άλλες μικρές 

ηλεκτρονικές συσκευές. Η περαιτέρω τεχνολογική έρευνα απαιτείται για τις διάφορες 

συνιστώσες της χρήσης ενέργειας σε αυτές τις συσκευές ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες 

εξοικονόμησης ενέργειας . Η κατανόηση των ενεργειακών αναγκών κατά τη διάρκεια της 

αναμονής των ενεργών καταστάσεων, θα απαιτήσει περαιτέρω εργαστηριακές έρευνες, και η 

εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να συνεπάγεται μια σειρά από συμπληρωματικές σχεδιαστικές 

βελτιώσεις. 

Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές που πωλούνται μέσω των μεγάλων καταστημάτων λιανικής 

πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που περιέχουν φορτιστές, είναι κοινά και σε 

κατοικίες και κτίρια γραφείων και άλλων εμπορικών χρήσεων. Από τη σκοπιά της πολιτικής, 

μπορεί να υπάρχει λόγος για τη ρύθμιση της ενεργειακής απόδοσης των καταναλωσεων, ιδίως 

αυτών των συσκευών που έχουν την τάση να συνδέεται συνεχώς, όπως τα ασύρματq. τηλέφωνα 

και τα ψηφιακά τηλεφωνικά συστήματα. 

Οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να ενισχύσουν την υπόθεση για τους κανονισμούς μέσω 

της προσεκτικής έρευνας των τεχνικών επιλογών και οικονομικών επιπτώσεών τους. Όχι μόνο οι 

κατασκευαστές έχουν τις πιο προηγμένες γνώσεις των προϊόντων τους και διάφορες επιλογές 

σχεδιασμού, έχουν επίσης ένα κίνητρο για να εξασφαλισουν ότι οι συσκευές που έφεραν στην 

αγορά κοστίζουν πιο οικονομικά. Τέλος, μια άλλη δυνιτικά καρποφόρα εκδοχή θα είναι να 

ερευνήσουν τα περιβαλλοντικά οφέλη με την χρήση της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής ή/ και του 

Οικολογικού Σχεδιασμού . 

8.2 Στρατηγικές προτεραιότητας 

Δεδομένου ότι η χρήση των προϊόντων σε οικιακά περιβάλλοντα διαφέρει από αυτά των 

γραφείων, τα δεδομένα της αγοράς έχουν χωριστεί σε οικιακής κατηγορίας και γραφείου, όταν 

είναι δυνατόν. Σύμφωνα με την MEEUP, το πρώτο βήμα ανάλυσης της αγοράς θα πρέπει να 

παρουσιάζει γενικά οικονομικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών της ΕΕ, τις 

εξαγωγές και το εμπόριο. 
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Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ταξινόμηση PRODCOM για τις απώλειες στην κατάσταση αναμονής 

και στην κατάσταση εκτός λειτουργίας, δεν είναι δυνατόν να δοθούν απευθείας τα δεδομένα 

αυτά. Ο αριθμός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ΕΕ-25 χώρες παρέχονται ως 

πιθανά δεδομένα βάσης για τη χορήγηση αναμονής αντ 'αυτού . Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της 

κατανάλωσης ενέργειας τόσο στα νοικοκυριά όσο και στους τομείς των επιχειρήσεων, ώστε οι 

χώρες αυτές έχουν σιωπηρά υψηλή στάθμιση όταν γίνονται εκτιμήσεις για την ΕΕ-25 . Ακόμη , 

στοιχεία για τα αποθέματα για το 2005 (τρέχουσα κατάσταση), το 2010 (τέλος της φάσης του 

Κιότο 1) και το 2020 (ημερομηνία κατά την οποία όλα τα νέα ecodesigns του σήμερα θα 

απορροφηθούν από την αγορά), καθορίστηκαν για τις επιλεγμένες περιπτώσεις προϊόντων. 

Σε γενικές γραμμές, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες αναμονής και εκτός λειτουργίας, οι 

χρήστες πρέπει να εφοδιάζονται με τεχνικά μέσα και σχετικές πληροφορίες για να το πράξουν. 

Βασικά κανένας καταναλωτής δεν ζητά άχρηστες απώλειες αναμονής ή εκτός λειτουργίας, διότι 

οι απώλειες ως θέμα αρχής δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Ωστόσο, οι καταναλωτές ζητούν 

άνεση τεχνικών λύσεων και λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να απαιτήσουν από τις συσκευές να 

έχουν λειτουργίες και σε κατάσταση αναμονής. 

Από την πλευρά των χρηστών, θα πρέπει να υπάρχουν δύο στρατηγικές προτεραιότητας: 

Ο Να δώθεί ο μέγιστος έλεγχος στους χρήστες για την απενεργοποίηση των προϊόντων 

Ο Να αυτοματοποιήθουν και να βελτιστοποιηθούν τα προϊόντα χωρίς την ανάγκη για 

παρέμβαση του χρήστη. 

Η πρώτη στρατηγική προτεραιότητα μπορεί να περιλαμβάνει τον hard-off διακόπτη ως επιλογή . 

Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί πολλά επιχειρήματα κατά των hard-off διακοπτών κατά τη διάρκεια 

των συζητήσεων (δυνητική απώλεια λειτουργίας ή ευκολίας, αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης 

των χρηστών και παρέμβασης, πιθανή αύξηση του κόστους παραγωγής) . Η Ο Watt λύση μπορεί 

τεχνικά να πραγματοποιηθεί με εξαίρεση τα εξωτερικά τροφοδοτικά (External Power Sypplies). 

Αλλά υπάρχουν ισχυρές τάσεις αντιστροφής. Η πρώτη είναι η αυξανόμενη τάση προς τα EPS 

που είναι υπεύθυνα για τη συνεχή απώλεια σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, εκτός εάν 

αποσυνδεθεί ή εάν υπάρχουν hard-off διακόπτες . 
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Δεύτερον, η τάση προς μια αυξανόμενη χρήση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών τείνει να 

μετακινηθεί προς ορισμένες λειτουργίες αναμονής, κω οι συσκευές τείνουν να γίνουν πιο 

έξυπνες και δικτυωμένες συσκευές.Ως εκ τούτου είναι αδύνατο να εξαλειφθούν πλήρως οι 

απώλειες στην κατάσταση αναμονής ή στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. Ταυτόχρονα, η 

παροχή ενέργειας των προϊόντων με την κατάσταση αναμονής ή διακοπτών πρέπει να βελτιωθεί 

τεχνικώς, προκειμένου να μειωθούν συγκεκριμένες λειτουργίες, στο μέτρο του δυνατού . 

Ειδικά για τον τομέα των γραφείων, οι τεχνικές λύσεις για τη χρήση του διαδικτύου 

προκειμένου να χειριστούν την έλλειψη ενημέρωσης. Αυτή υποστηρίζει ότι πολλές συσκευές 

γραφείου είναι σε χρήση και δεν σβήνουν τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα, ή συχνά 

διαταράσσονται από τις καταστάσεις αναμονής χωρίς ανάγκη. Στο μέλλον, με την αύξηση 

οικιακών δικτύων, η πτυχή αυτή θα είναι ολοένα και πιο σημαντική για τις οικιακές συσκευές. 

Περαιτέρω, η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για τους καταναλωτές, για ιδιώτες και 

επαγγελματίες χρήστες είναι μεγάλης σημασίας. Κάνει προφανώς μια διαφορά πού και πώς οι 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Διαφανής, εύκολα κατανοητές και συγκριτικές πληροφορίες στο 

σημείο πώλησης, ή ακόμα καλύτερα στο μάρκετινγκ ή στην συνομιλία των πωλήσεων, θα 

μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές στην απόφαση αγοράς τους. Η υποστήριξη αυτή θα 

επιτρέψει στον καταναλωτή να λαμβάνει υπόψη τα θέματα απωλειών στην κατάσταση αναμονής 

και εκτός λειτουργίας κατά την αγορά μιας νέας συσκευής και μπορεί επίσης να επηρεάσει τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών κατά τη φάση της χρήσης. Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι η 

ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με το θέμα των απωλειών της κατάστασης 

αναμονής και της κατάστασης εκτός λειτουργίας εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση. Ο στόχος 

είναι να επιτρέψει στους χρήστες να ενεργούν φιλικά προς το περιβάλλον. 

Η ενεργειακή βιομηχανία που χρησιμοποιεί προϊόντα συνεχώς κινείται προς τα εμπρός, με τη 

βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογιών και την εισαγωγή προϊόντων με νέες λειτουργίες στο 

χρήστη. Για ορισμένα προϊόντα, οι τρέχουσες τάσεις, όπως η φορητότητα, καθώς και η 

κατάσταση αναμονής / εκτός λειτουργίας και οι πρωτοβουλίες της ενεργειακής απόδοσης και οι 

νομοθεσίας (π.χ. στην Καλιφόρνια και στην Αυστραλία) έχουν οδηγήσει την κατάσταση 

αναμονής/ κατανάλωσης εκτός λειτουργίας χαμηλά. Για τα προϊόντα αυτά (π .χ. EPS για κινητά 

τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές) περαιτέρω τεχνικές δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά 

απώλειες στην κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής και εκτός λειτουργίας μπορεί να 

αναπτυχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Συνήθως, η συμπεριφορά των χρηστών εξακολουθεi. να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 

καθορισμό της συνολικής κατανάλωσης σε αυτές τις καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, 

ορισμένα προϊόντα που έχουν τύχει περιορισμένης προσοχής μέχρι σήμερα π.χ. τηλέφωνα 

DECT και μόντεμ προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατάσταση 

αναμονής ή / και θέση εκτός λειτουργίας . Ωστόσο, για άλλα προϊόντα, οι σημερινές τάσεις 

πιέζουν κατά πάσα πιθανότητα την κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής / θέση εκτός 

λειτουργίας προς τα πάνω και προς νέα χαρακτηριστικά, όπως οθόνες προστίθενται σε 

προηγουμένα απλά προϊόντα (π.χ. οδοντόβουρτσα). Συχνά, η εξέλιξη των προϊόντων στοχεύει 

στη βελτίωση πολλών παραμέτρων ταυτόχρονα και οι βελτιώσεις στην κατάσταση αναμονής/ 

εκτός λειτουργίας πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου 

ανασχεδιασμού του προϊόντος. Ακόμη και αν τα ενεργειακά ζητήματα αποτελούν (σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις) το επίκεντρο της διαδικασίας επανασχεδιασμού, η προσοχή μπορεί να 

είναι σχετικά με την απόδοση στην ενεργό κατάσταση ή η συνολική κατανάλωση ενέργειας και 

όχι στην κατανάλωση στην κατάσταση αναμονής / εκτός λειτουργίας. Είναι σχεδόν αδύνατο έξω 

από την εταιρεία να διαχωρίσεις τις μεταβολές που οφείλονται στη βελτίωση της αναμονής (ή 

off-mode) από όλες τις άλλες αλλαγές στο σχεδιασμό. Συχνά ένα trade-off μπορεί να 

παρατηρηθεί, ιδιαίτερα μεταξύ της ενεργού λειτουργίας και της κατανάλωσης ενέργειας σε 

αναμονή : αν μια συσκευή γυρίζει πιο γρήγορα σε κατάσταση αναμονής, για παράδειγμα, 0 

χρόνος και η κατανάλωση σε ενεργό λειτουργία είναι μειωμένη, αλλά η εν αναμονή 

κατανάλωση είναι πιθανό να αυξηθεί. 

Όσον αφορά τη συνολική κατανάλωση, η αλλαγή είναι πιθανό να είναι ευεργετική, αλλά από 

την στενότερη άποψη στο Lot 6, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί αρνητική. 

Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ των ζημιών πολύς χαμηλής κατανάλωσης σε 

κατάσταση αναμονής και στην θέση εκτός λειτουργίας - η βελτιστοποίηση της μιας μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο την άλλη . Κατά συνέπεια, μπορεί να είναι δύσκολο να συγκρίνουμε την 

ενεργειακή απόδοση των δύο προϊόντων με βάση μόνο τα στοιχεία Watt για την κατάσταση 

αναμονής και της θέσης εκτός λειτουργίας. Μια προσέγγιση του κύκλου ζωής για όλες iις 

φάσεις μπορεί να χρειαστεί, καθώς και η μεταβλητότητα της συμπεριφοράς των χρηστών μπορεί 

να πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βέλτιστης προσέγγισης. 
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Πολλά από τα προϊόντα state-of-the-art βασίζονται σε πατενταρισμένες τεχνολογίες . Ωστόσο, 

συχνά βασίζονται σε κοινές προσεγγίσεις βελτίωσης, όπως ο βελτιωμένος ICs ελεγκτής. 

Επιπλέον, καινοτόμες προσεγγίσεις και διαδικασίες κατασκευής τους επιτρέπουν την παραγωγή 

νέων, εναλλακτικών εξαρτημάτων και προϊόντων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Διευκρινίσεις 

στις μεταβολές του κόστους που οφείλονται στη βελτίωση της ισχύος σε κατάσταση αναμονής / 

εκτός λειτουργίας κατανάλωσης ισχύος_ δεν μπορούν να προσδιοριστούν για πολύπλοκους 

επανασχεδιασμούς προϊόντων, και ούτε μπορεί η επιρροή αυτών των αλλαγών του κόστους της 

τιμής του προϊόντος να ποσοτικοποιηθεί. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι οι 

δαπάνες που θα μπορούσαν να διατεθούν για τις βελτιώσεις στην κατάσταση αναμονής/ εκτός 

λειτουργίας μπορεί να είναι μάλλον μικρές, αν δεν είναι θετικές (π .χ. μείωση του κόστους λόγω 

λιγότερων εξαρτημάτων) . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑl 

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας από τις συσκευές σε κατάσταση 

αναμονής 

Η πιο αποτελεσματική στρατηγική για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών 

είναι πρώτα ο στόχος να μονωθεί το σπίτι - τοίχοι, σοφίτα, παράθυρα και πόρτες. Στη συνέχεια, 

τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των εξοπλισμών, όπως οι συσκευές, ο φωτισμός, η 

ψυχαγωγία, η θέρμανση και η ψύξη . Τέλος, μελετώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 

ηλιακή θέρμανση νερού και φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, κ.λπ. Παρακάτω , παρουσιάζονται 

πολλές συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας, για κάθε τύπο συσκευής. 

Επιμέρους κατηγορίες 

Θέρμανση Ι ψύξη 

Η θέρμανση Ι ψύξη αποτελεί ένα σημαντικό φορτίο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των 

νοικοκυριών. Επειδή η ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλής ποιότητας και ακριβή μορφή ενέργειας, 

είναι σημαντικό να εξεταστούν οι ακόλουθες πτυχές: η χρήση θέρμανσης από συμπαραγωγή 

όπου αυτά είναι διαθέσιμα (Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη), η αποφυγή θερμάστρων με 

αντίσταση και η προτιμηση υψηλής απόδοσης αντλιών θερμότητας που κοστίζουν περισσότερο, 

αλλά μπορεί να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 65-80% και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν επίσης για την ψύξη . Επίσης η χρήση κλειστών τζακιών, αντί για ανοικτά 

τζάκια, χρησιμοποιώντας ξύλο Ι σφαιρίδια για πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 

καλύτερης ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς χώρους και η χρήση ενός υψηλής απόδοσης 

ελεγκτή και κυκλοφορητή αν υπάρχει φυσικό αέριο στην κεντρική θέρμανσης που το κόστος 

λειτουργίας είναι υψηλότερο από αντλίες θερμότητας. 

Μερικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με συστήματα θέρμανσης Ι 

ψύξης είναι: 

• Μείωση διείσδυσης στα παράθυρα και στις πόρτες . 

• Χρησιμοποιήστε επιλεκτικά ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα . 

• Κατά τη διάρκεια της νύχτας κλείστε τις κουρτίνες και τα παραθυρόφυλλα . 

• Χρήση αντλιών θερμότητας με υψηλό βαθμό απόδοσης (συντελεστής απόδοσης (COP)> 4). 
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• Σε συστήματα κεντρικής θέρμανσης αντικαταστήστε τον υπάρχοντα κυκλοφορητή σας με μία 

Α-κλάσης ισοδύναμη αντλία. 

• Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού χρήσιμοποιήστε νυχτερινό αερισμό για ελεύθερη ψύξη. 

• Πάντα να κλείνετε τα παράθυρα σας όταν έχετε θέρμανση ή ψύξη στο σπίτι σας. 

Φωτισμός 

Ο φωτισμός αντιπροσωπεύει κατά κανόνα, το 18% περίπου της συνολικής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας το σπίτι Οι συμβατικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι πολύ ανεπαρκείς 

και θα πρέπει να αντικατασταθούν. Οι συμπαγής λαμπτήρες φθορισμού (CFL), εξοικονομούν το 

75% της ηλεκτρικής ενέργειας και διαρκούν πολύ περισσότερο (συνήθως 6 - 12 φορές) . Οι 

συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι τώρα διαθέσιμοι σε διάφορα χρώματα, παράδειγμα σε 

θερμό λευκό, που απαιτείται για παράδειγμα, πάνω από το τραπέζι ή σε χώρους όπου 

ζωγραφίζουμε, μελετάμε και διακοσμούμε. Οι λαμπτήρες αλογόνου (230V και l 2V) που 

χρησιμοποιούνται σε μικρά φωτιστικά, σποτ κ.λπ. είναι σχεδόν τόσο αναποτελεσματικοί, όπως 

οι λαμπτήρες πυρακτώσεως. Οι λάμπες αλογόνου θα πρέπει να αντικατασταθούν από τη νέα 

λάμπα LED. Τα LEDs έχουν υψηλή τιμή, αλλά είναι μια καλή επένδυση σε περίπτωση που οι 

φανοί κέγονται κάθε μέρα. 

Μερικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με το φωτισμό είναι οι εξής: 

• Χρησιμοποιήστε το φως της ημέρας - παρέχει την καλύτερη ποιότητα φωτισμού, και είναι 

δωρεάν! 

• Χρησιμοποιήστε καλούς σωλήνες στους λαμπτήρες φθορισμού για γενικά άμεσο ή έμμεσο 

φωτισμό, π.χ. στην κουζίνα, στον χώρο πλυσίματος ή στο γκαράζ. 

• Απενεργοποιήστε μετασχηματιστές σε φώτα αλογόνου από το κεντρικό βύσμα. 

• Αντικαταστήστε σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τους λαμπτήρες πυρακτώσεως σας 

με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Το αρχικό κόστος κάθε βολβού είναι υψηλό , αλλά θα 

ανακτήσει την επένδυσή σας από την ηλεκτρική ενέργεια που θα πληρώνουν οι ίδιοι πολλές 

φορές, καθώς διαρκούν πολύ περισσότερο από ό, τι οι βολβοί πυρακτώσεως. 

• Σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τους νέους λαμπτήρες LED για να αντικαταστήσετε τις λάμπες 

αλογόνου. 
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Ψυγεία και καταψύκτες 

Χρησιμοποιούν το 28% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των 

νοικοκυριών. Η προσεκτική επιλογή και η έξυπνη χρήση αποτελούν βασικούς παράγοντες για 

την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα Α +ή Α ++ψυγεία και καταψύκτες είναι μια καλή 

επένδυση, διότι το επιπλέον κόστος τους αποσβένεται γρήγορα. 

Μερικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με ψυγεία και καταψύκτες είναι 

οι εξής: 

• Κρατήστε το ψυγείο σας σε 2,7 ° - 4,4 ° C και τον καταψύκτη σας στους -18 ° C. 

• Κρατήστε το ψυγείο σας μακριά από το φούρνο, το πλυντήριο πιάτων, την άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία ή άλλες πηγές θερμότητας. Αφήστε αρκετό χώρο πάνω και πίσω (τουλάχιστον 1 Ο 

cm), έτσι ο αέρας μπορεί να ρεύσει. 

• Κρατήστε το ψυγείο σας γεμάτο σε χωρητικότητα, αλλά όχι πάρα πολύ στο σημείο όπου οι 

πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν ή ο αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορεί. 

• Μην βάζετε ακάλυπτα υγρά στο ψυγείο. Τα υγρά εκλύουν ατμούς που προσθέτουν φόρτο 

εργασίας στον συμπιεστή . 

• Αφήστε το καυτό φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στο ψυγείο. 

• Μην ανοίγετε την πόρτα πιο συχνά από ό, τι χρειάζεστε. Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή. 

• Απόψυξη στο φαγητό γίνεται από τον καταψύκτη μέσα στο ψυγείο για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

• Διατηρήστε τα πηνία στο πίσω μέρος του ψυγείου καθαρά για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική ανταλλαγή αέρα. Τα βρόμικα πηνία στο πίσω μέρος μπορεί να σπαταλήσουν 

μέχρι 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί. 

• Ελέγξτε την κατάσταση του λάστιχου της θύρας με την τοποθέτηση μίας απόδειξης στο 

πλαισίου και κλείστε την πόρτα. Εάν η απόδειξη μπορεί να τραβηχτεί έξω με μια πολύ απαλή 

κίνηση, η πόρτα πρέπει να προσαρμοστεί ή να αντικατασταθεί η φλάντζα. Βεβαιωθείτε ότι το 

λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό και σφιχτό . 
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Πλυντήρια, στεγνωτήρια και πλυντήρια πιάτων 

Τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων αντιπροσωπεύουν περίπου το 16% του συνόλου της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών. Πάντα επιλέγουμε τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης (Α ή Α+). 

Από πλευράς χαρακτηριστικών, αναζητήστε ένα πλυντήριο ρούχων με διάφορες επιλογές της 

στάθμης του νερού (να προσαρμοστούν διαφορετικά φορτία) και για την ικανότητα πρόπλυσης. 

Στο πλυντήριο πιάτων αναζητήστε τον οικολογικό κύκλο, ο οποίος επιτρέπει τη φυσική ξήρανση 

των πιάτων, εξοικονομώντας σημαντική ποσότητα ενέργειας, και σε στεγνωτήρια ρούχων 

αναζητήστε συσκευές με αυτόματους αισθητήρες υγρασίας για να μειώνει το χρόνο 

στεγνώματος. 

Μερικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε πλυντήρια και στεγνωτήρια 

ρούχων είναι οι εξής : 

•Χρησιμοποιήστε κρύο νερό πλύσης όποτε είναι δυνατόν (ή την πιο cool θερμοκρασία πλύσης 

που παρέχει αποδεκτή επίδοση) . 

• Διάλυστε τα απορρυπαντικά που είναι σε σκόνη πριν τα προσθέσετε στο πλυντήριο, είναι καλή 

πρακτική για όλες τις θερμοκρασίες πλύσης, ιδίως αν χρησιμοποιηθούν σε κρύο νερό. 

• Πλένετε ένα πλήρες φορτίο και όχι αρκετά μικρότερα φορτία, και προσπαθήστε να ταιριάζετε 

τα ρούχα ίδιου υφάσματος και χρώματος, και από το πόσο βρώμικα είναι. 

• Χρησιμοποιήστε τον ήλιο και τον άνεμο όποτε μπορείτε. Είναι το πιο φιλικό προς το 

περιβάλλον στεγνωτήριο όλων! 

• Μην υπερφορτώνετε το στεγνωτήριο. Σημαίνει μεγαλύτερο χρόνο για να στεγνώσουν 

(χρησιμοποιώντας περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια) . 

• Καθαρίστε το φίλτρο ίνας μετά τη χρήση . Ένα φραγμένο φίλτρο καταναλώνει περισσότερη 

ενέργεια και μπορεi. να καταστεί κίνδυνος πυρκαγιάς, εάν είναι αφύλακτο. 

•Μην χρησιμοποιείτε το "κράτηση ξεβγάλματος" χαρακτηριστικό για το πλυντήριο πιάτων σας 

όταν έχετε μόνο λίγα λερωμένα πιάτα. 

• Πλένετε μόνο πλήρη φορτία των πιάτων - αλλά μην υπερφορτωνετε το πλυντήριο πιάτων. 

• Ξύστε τα τρόφιμα στα ανοικτά πιάτα και να τα ξεπλύνετε με κρύο νερό πριν από τη 

τοποθέτησή τους στο πλυντήριο πιάτων. 

• Χρησιμοποιήστε υψηλότερη θερμοκρασία ή κύκλο πρόπλυσης μόνο στις περιπτώσεις των 

καμένων ή αποξηραμένων τροφίμων. 
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Μαγειρική 

Η μαγειρική αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 11 % της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ένα νοικοκυριό με ηλεκτρική κουζίνα. Η μαγειρική γίνεται συνήθως είτε με φυσικό 

αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια. Οι ηλεκτρικοί φούρνοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από ό,τι οι 

φούρνοι αερίου, ενώ οι εστίες αερίου έχουν κάποια πλεονέκτημα απόδοσης σε σχέση με τις 

ηλεκτρικές εστίες. Το ηλεκτρικό μαγείρεμα δεν παράγει επιβλαβή αέρια καύσης και είναι 

καλύτερο από την άποψη της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. 

Μερικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με την κουζίνα είναι : 

• Για μαγείρεμα με επαγωγικές εστίες απαιτούνται ειδικές κατσαρόλες και τηγάνια. 

• Να αναπτυχθεί η συνήθεια του μαγειρέματος με <<Καπάκια-επάνω" για να επιτρέπουν 

χαμηλότερες ρυθμίσεις θερμοκρασίας. 

• Για το βράσιμο ελαχιστοποιήστε το νερό που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα για να 

αποφύγετε την υποχρέωση να θερμαίνετε περισσότερο από ό, τι χρειάζεται. 

•Ξεκινήστε το μαγείρεμα σε υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι το υγρό να αρχίσει να βράζει. Στη 

συνέχεια, χαμηλώστε τον έλεγχο θερμότητας και αφήνετε το φαγητό να σιγοβράσει μέχρι να 

ψηθεί πλήρως. 

• Δεν υπάρχει ανάγκη για την προθέρμανση του φούρνου για ψήσιμο. 

• Όταν προθερμάνετε τον φούρνο για ψήσιμο, ορίστε την περίοδο προθέρμανσης προσεκτικά. 

Πέντε έως οκτώ λεπτά πρέπει να είναι επαρκή. 

• Για μικρές ποσότητες τροφίμων χρησιμοποιήστε τον φούρνο μικροκυμάτων όποτε είναι 

δυνατόν, δεδομένου ότι αντλεί λιγότερο από το μισό της ισχύος από τον αντίστοιχό του 

συμβατικό φούρνο και μαγειρεύει και σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. 

• Χρησημοποιήστε τον κύκλο αυτοκαθαριζμού μόνο για τις μεγάλες εργασίες καθαρισμού. 

Ξεκινήστε τον κύκλο μετά το μαγείρεμα, ενώ ο φούρνος είναι ακόμα ζεστός, ή περιμένετε μέχρι 

αργά το βράδυ όταν η χρήση του ηλεκτρισμού είναι χαμηλή. 

Ζεστό νερό 

'Ενας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στο σπίτι σας, δίπλα στο σύστημα ψύξης 

και θέρμανσης, είναι το ζεστό νερό. Η θέρμανση του νερού γίνεται συνήθως είτε με φυσικό 

αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια. 
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Μερικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα ζεστού νερού: 

• Μειώστε το κόστος της θέρμανσης του νερού σας κατά 1 Ο τοις εκατό με μείωση της 

θερμοκρασίας του θερμοσίφωνα από 60 ° C έως 50 ° C. 

• Τοποθετήστε τους θερμοσίφωνες όσο πιο κοντά στα σημεία χρήσης του ζεστού νερού . Όσο 

μακριά είναι από το σωλήνα τροφοδοσίας, τόσο περισσότερη θερμότητα χάνεται. 

•Μονώστε τους ζεστούς σωλήνες ύδρευσης για να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας. 

• Σκεφτείτε την αγορά ενός θερμοσίφωνα με κιτ μόνωσης, η οποία μειώνει το ποσό της 

θερμότητας που χάνεται μέσα από τα τοιχώματα της δεξαμενής . 

• Επισκευάστε κάθε διαρροή στρόφιγγας αμέσως. 

•Κάντε ντους αντί για μπάνιο . 

• Χρησιμοποιήστε το πώμα του νεροχύτη, αντί να αφήσετε το νερό να τρέχει, ενώ ξυρίζεστε και 

πλένετε τα πιάτα. 

• Εάν τα δωμάτια που απαιτούν ζεστό νερό είναι σε μεγάλη απόσταση , μπορεί να είναι πιο 

αποτελεσματικό η εγκατάσταση δύο ή περισσότερων μικρότερων θερμαντικών σωμάτων αντί 

για έναν κεντρικό θερμοσίφωνα. 

Διασκέδαση και εξοπλισμός γραφείου 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές στο σπίτι αποτελούν έναν από τους 

ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της χρήσης της ενέργειας στο σπίτι. Τα play station και 

γενικά οι παιχνιδομηχανές μας και οι ηλεκτρονικές συσκευές κρατούν αρκετά μεγάλη ισχύ στις 

εγκαταστάσεις των οικιών . Οι συσκευές αυτές αντιπροσωπεύουν το 22% της συνολικής 

κατανάλωσης των νοικοκυριών. 

Μερικές συμβουλές για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με τα ηλεκτρονικά φορτία : 

• Προτιμήστε τηλεοράσεις LCD αντί τηλεοράσεις Plasma. 

• Μην αγοράζετε υπερμεγέθη μονάδες-Τα μεγαλύτερα μεγέθη χρησιμοποιούν περισσότερη 

ενέργεια. 

• Κλείστε τηλεοράσεις, υπολογιστές κλπ. πλήρως όταν δεν τα χρησιμοποιείται 

• Χρησιμοποιήστε εκτυπωτές Inkjet, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 95% λιγότερη 

ενέργεια από τους εκτυπωτές laser. 

•Αντί να ενεργοποιήσετε τα παιχνίδια τηλεόρασης ή βίντεο , πηγαίνετε βόλτα με το ποδήλατο ή 

παίξτε το αγαπημένο σας άθλημα με μερικούς φίλους. 

90 



• Εξετάστε τη χρήση φορητών υπολογιστών αντί. για επιτραπέζιους υπολογιστές, επειδή 

χρησιμοποιούν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. 

• Πάντα να αγοράζετε, τουλάχιστον, εξοπλισμό με επισήμανση Energy Star, καθώς και να 

ελέγχετε για οικολογικό σήμα. 

• Αντικαταστήστε τους παλιούς σας μετασχηματιστές που δαπανούν περίπου 6- IOW σε 

κατάσταση αναμονής με νέους που δαπανούν λιγότερο από ένα 1 W σε κατάσταση αναμονής. 

•Τοποθετήστε τον υπολογιστή και την οθόνη για να πάει σε κατάσταση αναμονής, π . χ. μετά από 

1 Ο λεπτά εκτός λειτουργίας . 

Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής 

Στην κατάσταση αναμονής ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την τροφοδότηση, αλλά είναι 

μια μη λειτουργική κατάσταση σε σύγκριση με την προβλεπόμενη χρήση της κύριας λειτουργία 

της συσκευής. 

Υπάρχουν βασικά δύο μέθοδοι για τη μείωση της κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή: 

συμπεριφορά και τεχνικά: 

• Η πρώτη αφορά την καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για τη στάση 

τους για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και η αλλαγή συμπερι(pοράς. 

•Η δεύτερη μέθοδος μείωσης της κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή σε πολλές συσκευές είναι 

η υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών. 

• Εκτιμάται ότι ο επανασχεδιασμός των κυκλωμάτων συσκευής μπορεί να μειώσει την ισχύ σε 

κατάσταση αναμονής μέχρι και 90 τοις εκατό . 

• Η χρήση των ευφυών πολύπριζων είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί η 

κατανάλωση ενέργειας. 

• Η εγκατάσταση ενός διακόπτη μεταγωγής στον πίνακα του σπιτιού που να κόβει όλα τα 

κυκλώματα για τα φορτία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

• Μπορείτε να μειώσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειάς σας 10% - απλά βγάζοντας 

συσκευές (ή κλείνοντας τις συσκευές) από την πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένες, όταν δεν 

χρησιμοποιούνται Είναι καλό για το πορτοφόλι σας και για τον πλανήτη μας. 
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