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ύλνςε 
 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο ήηαλ ε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θιεηζηνχ δεκνηηθνχ 

θνιπκβεηεξίνπ ην Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο. Ζ αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο ΚΔΝΑΚ θαη ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Σν θνιπκβεηήξην έπεηηα απφ ελεξγεηαθή κειέηε 

ραξαθηεξίζηεθε ψο κε απνδνηηθφ (θαηεγνξία Ζ). Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θνιπκβεηεξίνπ 

θξίζεθε ζθφπηκε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο κε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεισλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ήηνη 

ην θηίξην λα απνθαηαζηαζεί ελεξγεηαθά, κεγάινο αξηζκφο επεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. Μεξηθέο απφ ηηο 

επεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ κφλσζε ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, ηνπνζέηεζε 

πνιπθαξβνληθψλ θχιισλ ζηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ, εγθαηάζηαζε ιέβεηα αεξίνπ θαη θαηάξγεζε ησλ παιαηψλ 

ιεβήησλ, αιιαγή fan coils, εγθαηάζηαζε ΖΘΤΑ, βειηίσζε ηνπ cosθ κε ηελ ηνπνζέηεζε ππθλσηψλ, ηνπνζέηεζε 

λέσλ θσηηζηηθψλ θ. Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ γεληθά είλαη αξθεηέο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ε ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθή θαη εθηεηακέλε αλάιπζε ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαζψο θαη κηα γεληθή ηερληθφ-νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Σέινο 

παξνπζηάζηεθαλ πξφζζεηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη έλα ηππηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηεο ηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ κε ηελ κνξθή Gantt Chart.  
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Summary 
 

The scope of the present thesis was the analysis of the energy upgrade of the municipal indoor 

swimming pool of the municipality of Keratsini-Drapetsona. The analysis of the energy upgrade was done 

in accordance with the currnet design codes, KENAK and TEE-KENAK. The building which the 

swimming pool is housed was considered as non-effective and hence an energy updrage is mandatory in 

order to optimize the energy consumptions both electricity and heat. In order to achieve this optimization 

several enery systems would have to be applied. Some of the interventions include the the insulation of 

the roof aw well as the exterior masonry, installation of polycarbonate sheets in the openings of the 

building, installation of gas boiler and removal of old boilers, replacement of old fan coils and installation 

of new ones, installation of an mechanism that would provide both electricity and heat, improvement of 

cosθ by installing a line of new advanced capacitors etc. The enerfy requirements of the indoor 

swimming pools are several, therefore the installation of the new energy systems will be characterized as 

state of the art and always in accordance with the European Regulations. Furthermore, the thesis provides 

an extensive description of the energy saving measures that will be carried out as well as a typical 

financial analysis of the aforementioned measures. Finally, further recommendations are provided as well 

as a timetable of the works in a Gantt chart form.  
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Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία µε ζέκα «Μειέηε Δθαξκνγήο Δλεξγεηαθήο 

Αλαβάζκηζεο Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο», 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ηνπ 

ηκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ, ηεο ρνιήο Μεραληθψλ, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

 

ην ζεκείν απηφ αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο εηιηθξηλείο θαη ζεξκέο 

επραξηζηίεο µνπ ζε φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο: 

 

Πξψηα απ‟ φια, ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θχξην Π. Καξατζά γηα ηε ζπλερή ηνπ 

θαζνδήγεζε, ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ, ηηο νπζηψδεηο ζπκβνπιέο ηνπ θαζψο θαη 

ηελ αδηάθνπε ζπκπαξάζηαζε θαη ελζάξξπλζε πνπ µνπ παξείρε φιν απηφ ην 

δηάζηεκα.  

 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φινπο εθείλνπο πνπ µε έκαζαλ λα «πξνζπεξλψ» θαη 

βνήζεζαλ λα γίλνπλ «αλεθηνί» νη ζπκβηβαζκνί ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ: ηε κεηέξα 

κνπ Αξρνληνχια, απηή πνπ µε ηελ ππνκνλή ηεο, ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζεηηθή ηεο 

ζθέςε, κε βνήζεζε λα εθπιεξψζσ έλαλ αθφκε ζηφρν µνπ. Σέινο δε ζα κπνξνχζα λα 

παξαιείςσ ηνλ ην θίιν θαη θαζεγεηή θχξην Γ. Ησαλλίδε πνπ εδψ θαη πνιιά ρξφληα 

είλαη δίπια κνπ  ζε θάζε κνπ πξνζπάζεηα. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ψο ζηφρν ηελ κειέηε θαη ηελ παξνπζίαζε πξνηάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ.  

 

Ο ηνκέαο ησλ θηηξίσλ ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη απφ ηνπο ηνκείο κε ηελ κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο. Σα θιεηζηά γπκλαζηήξηα δε ε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο 

εθηνμεχεηαη ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ απαηηήζεσλ ελέξγεηαο. 

 

Σα θνιπκβεηήξηα ζηελ Διιάδα θαηέρνπλ ηελ δεχηεξε ζέζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αθνχ 

θηάλεη ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπο. Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο 

ζπληήξεζεο πνιιά θνιπκβεηήξηα κεηψλνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνχο ή θαη αθφκα κεηψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κείσζε ηνπ θσηηζκνχ θαη ηελ 

δηαθνπή ηεο ζέξκαλζεο.  

 

Ζ κεγάιε θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο έρεη αληίθηππν ζε πνιινχο ηνκείο φπσο είλαη ην 

πεξηβάιινλ ήηνη αηκνζθαηξηθή επηβάξπλζε, νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή 

επηβάξπλζε, αχμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ιφγσ ξχπσλ CO2 θ.α.  

 

Ζ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ ζηελ ΔΔ απνηειεί πςειή 

πξνηεξαηφηεηα, θαζψο ηα θηίξηα αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ (EPBD) 

ζρεδηάζηεθε γηα  λα  βειηηψζεη ηελ  ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ  θηεξηαθνχ ηνκέα ησλ Κξαηψλ-

Μειψλ κε ηελ εηζαγσγή ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. 

 

Βαζηθή  επηδίσμε  ζην  ππφ  κειέηε  θηίξην  είλαη  ε  εμαζθάιηζε  ζπλζεθψλ  ζεξκηθήο  θαη 

νπηηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

Απφ ζπκβαηηθήο αιιά ηερληθήο άπνςεο, απηφ είλαη εχθνιν κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, 

θιηκαηηζκνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Βέβαηα, ν ηξφπνο επίηεπμεο ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ παξάγνληεο φπσο ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ, ε απφδνζή ηνπο θαη νη 
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απαηηνχκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ. Αληίζηνηρα 

πνηθίιεη θαη ε απαηηνχκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
o
  

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΚΣΗΡΗΑ 
 

1.1. Κηίξηα θαη Δλέξγεηα 

 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απμάλεηαη ζπλερψο θαζψο θαη ε δήηεζε ηεο. Ζ ζπλερψο απμαλφκελε 

θαηαλάισζε θαη δήηεζε ηεο ελέξγεηαο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα θαζψο 

θαη ζην πεξηβαιινληνινγηθφ. Λφγσ ηεο απμαλφκελεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο, ε παγθφζκηα 

θνηλφηεηα έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη έρεη θξηζεί απαξαίηεην ζην λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο. Μηα πξψηε πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 1997 κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Κηφην θαηά ηελ νπνία νη ρψξεο πνπ ππέγξαςαλ ζα πξέπεη λα 

κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5,2% κέρξη ην έηνο 2012. Σν πξσηφθνιιν 

ηνπ Κηφην ηέζεθε ζε ηζρχ ην έηνο 2005 θαη έηζη ε θάζε ρψξα μεθίλεζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο.  

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ (Θεξκνθεπηθψλ αεξίσλ) γηα ηα έηε 

1990-2001 ζε Διιάδα, Αγγιία θαη Διβεηία.  

 

 

Δηθόλα 0: Γηάγξακκα εθπνκπώλ ξύπσλ – ζεκνξθεπηθώλ αεξίσλ γηα ηα έηε 1990-2001 
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Ο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ θαη ηδηαίηεξα θηηξίνπ κε πνηθίιεο ρξήζεηο, φπσο ε 

αίζνπζα Κνιπκβεηεξίνπ κε ρψξνπο απνδπηεξίσλ, ηαηξείν, γξακκαηεία ζθνπφ έρεη ηα πνιιαπιά 

νθέιε είηε απηά είλαη: 

 

Δλεξγεηαθά: Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο, κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ απσιεηψλ θαη απφ ηηο 

απαηηήζεηο ζέξκαλζεο, δξνζηζκνχ θαη θσηηζκνχ ηνπ θηεξίνπ. 

 

Οηθνλνκηθά: Μείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, κεησκέλεο 

ελεξγεηαθέο δαπάλεο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

 

Πεξηβαιινληηθά:  Μείσζε  ησλ  αεξίσλ  ξχπσλ,  πνπ  ζεκαίλεη  ζεκαληηθή  ζπκβνιή  ζηελ 

ηξαηεγηθή Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ. 

 

1.2. Δλεξγεηαθέο Καηαλαιώζεηο ζε Αζιεηηθά Κηίξηα ζηελ Διιάδα 

 

Ο ηνκέαο ησλ θηηξίσλ (θαηνηθίεο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο παγθφζκηα, αιιά θαη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

θαηαλαισηέο ελέξγεηαο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θηεξηαθνχ ηνκέα αγγίδεη ηα 3,000 δηο $USD 

(10% ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη 50% ησλ παγθφζκησλ επελδχζεσλ). Όκσο ν θηεξηαθφο 

ηνκέαο αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε, άκεζε ή έκκεζε, ζην Πεξηβάιινλ. Ο θηεξηαθφο ηνκέαο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο Δλέξγεηαο, ζε επξσπατθφ 

επίπεδν. Ζ δηαθχκαλζε αλά ρψξα πνηθίιεη απφ 20% ζηελ Πνξηνγαιία έσο θαη 45% ζηελ 

Ηξιαλδία, ελψ ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 40%.  Ζ θαηαλάισζε απηή, είηε ζεξκηθή 

είηε ειεθηξηθή, έρεη σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθή θαη αηκνζθαηξηθή επηβάξπλζε, κε ξχπνπο 

θπξίσο CO2, πνπ επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηνλ θηεξηαθφ ηνκέα 

απνδίδεηαη ε παξαγσγή ηνπ 50% ησλ εθπνκπψλ CO2. 

 

ηελ   Διιάδα,   ε   θαηαλάισζε   ελέξγεηαο   ζε   θιεηζηά   γπκλαζηήξηα   είλαη   ε   δεχηεξε 

κεγαιχηεξε δαπάλε, κεηά ηα έμνδα πξνζσπηθνχ, αθνχ θηάλεη θαη ζην 30% ησλ ζπλνιηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε ζχγθξηζε κε ην 10-20% ζε θηίξηα δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ. πρλά ην 
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πςειφ θφζηνο πξνθαιεί πεξηνξηζκφ ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ ή ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. δηαθνπή ζέξκαλζεο, ή κείσζε θσηηζκνχ).  

 

Ζ εηδηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο θιεηζηέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θπκαίλεηαη απφ 170–600  kWh/m2   ζηα  γπκλαζηήξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη 600–6000 

kWh/m2 ζηα θνιπκβεηήξηα. ηελ Διιάδα, ε αληίζηνηρε κέζε εηδηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

είλαη  73,2  kWh/m2   ζηα  θιεηζηά  γπκλαζηήξηα, πνιχ  ρακειή,  θχξηα  ιφγσ  ηεο  έιιεηςεο 

ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ/ζέξκαλζεο/ΕΝΥ
1
-ηδηαίηεξα ζηα κηθξά, έσο 1000 ζεαηέο-θαη450 kWh/m2 

ζηα θνιπκβεηήξηα. 

 

1.3. Ηζρύνπζα   Κνηλνηηθή   &   Διιεληθή   Ννκνζεζία   γηα   Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο ζε Κηίξηα 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ ζηελ ΔΔ απνηειεί πςειή 

πξνηεξαηφηεηα, θαζψο ηα θηίξηα αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ (EPBD) 

ζρεδηάζηεθε γηα  λα  βειηηψζεη ηελ  ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ  θηεξηαθνχ ηνκέα ησλ Κξαηψλ-

Μειψλ κε ηελ εηζαγσγή ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ηέζζεξα 

βαζηθά ζηνηρεία: 

 

    Κνηλή κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

θηηξίσλ, 

   Διάρηζηα   πξφηππα   ελεξγεηαθήο   απφδνζεο   γηα   λέα   θαη   πθηζηάκελα   θηίξηα,   ζε 

πεξίπησζε πνπ ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο αλαθαίληζε, 

   πζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γηα λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα θαη, ζε δεκφζηα θηίξηα, 

ηνηρνθφιιεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

    Δπηζεψξεζε ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ ζηα θηίξηα 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αμηνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο φηαλ νη 

ιέβεηεο είλαη παιαηφηεξνη ησλ 15 εηψλ. 

                                                           
1
 Σφςτθμα Ζεςτοφ Νεροφ Χριςθσ  
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ηελ Διιάδα, ε ελζσκάησζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 2002/91/ΔΚ νινθιεξψζεθε κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν.3661/08. Οη ζεζκνζεηεκέλεο ζέζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ζηνλ θηεξηαθφ 

ηνκέα νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε Σερληθψλ Οδεγηψλ κε βάζε ηνλ «Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο 

Απφδνζεο Κηίξησλ – ΚΔΝΑΚ». 

 

1.3.1. Δηζαγσγή ζηελ Οδεγία 2010/31/ΔΔ 

 

ηελ Ζ Οδεγία 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο 

Μαΐνπ 

2010 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ έρεη σο ζηφρν λα πξνσζήζεη ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θηηξίσλ,  θαη  θηεξηαθψλ κνλάδσλ  θαη  θαηαξγεί, κε  ηελ  ελζσκάησζε ηεο  ζην 

Δπξσπατθφ δίθαην, ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ. Ζ Οδεγία 2010/31/ΔΚ ελαξκνλίζηεθε κε ηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 4122/19.2.2013. Αλαιπηηθά ε Οδεγία πξνηείλεη: 

 

1) Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηίξησλ, φπνπ ηα θξάηε κέιε 

ππνρξενχληαη λα πηνζεηήζνπλ, ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, ε νπνία λα ιακβάλεη ππφςε νξηζκέλνπο παξάγνληεο. 

2) Καζνξηζκόο ειάρηζησλ απαηηήζεσλ. Θεζπίζηεθαλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά επίπεδα απφ πιεπξά θφζηνπο. Σα λέα θηίξηα 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο απηέο, θαη, πξηλ αξρίζεη ε θαηαζθεπή ηνπο,  πξέπεη  λα  έρεη  

κειεηεζεί  ε  ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηεκάησλ κε  ΑΠΔ, αληιηψλ ζεξκφηεηαο,  

ζπζηεκάησλ ΖΘΤΑ, θα.  Όηαλ ηα ππάξρνληα θηίξηα πθίζηαληαη αλαθαίληζε κεγάιεο θιίκαθαο, 

πξέπεη λα επηηπγράλεηαη αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο. 

3) ηόρνο: Κηίξηα κε ζρεδόλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Απφ ηε31ε Γεθεκβξίνπ 2020, 

φια ηα λέα θηίξηα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σα λέα θηίξηα πνπ 

ζηεγάδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ίδηα θξηηήξηα κεηά ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 2018. 

4) Πηζηνπνηεηηθά ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Ζ Διιάδα ζέζπηζε ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο   απφδνζεο   ησλ   θηηξίσλ,   πνπ   πεξηιακβάλεη   πιεξνθνξίεο   γηα   ηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη ζπζηάζεηο γηα βειηηψζεηο απφ πιεπξάο θφζηνπο. 
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Γηα ηα δεκφζηα θηίξηα  ην πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο αλαξηάηαη ζε πεξίνπηε γηα ην 

θνηλφ. Σν ΤΠΔΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΔ έρεη εθδψζεη, απφ ην 2010, πέληε (5) Σερληθέο 

Οδεγίεο (θαη αλαζεσξήζεηο) γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη γλψζε ηνπ ηερληθνχ θφζκνπ ζηα 

ζέκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, νλνκαζηηθά: 

 

1.   ΣΟΣΔΔ   20701-1    «Αλαιπηηθέο   Δζληθέο   Πξνδηαγξαθέο   παξακέηξσλ   γηα    ηνλ 

Τπνινγηζκφ ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηίξησλ θαη ηελ έθδνζε ΠΔΑ». 

2.   ΣΟΣΔΔ   20701-2   «Θεξκνθπζηθέο   Ηδηφηεηεο   Γνκηθψλ   Τιηθψλ   θαη   Έιεγρνο   ηεο 

Θεξκνθπζηθήο Δπάξθεηαο ησλ Κηίξησλ». 

3.   ΣΟΣΔΔ 20701-3 «Κιηκαηηθά Γεδνκέλα Διιεληθψλ Πεξηνρψλ». 

4.   ΣΟΣΔΔ 20701-4 «Οδεγίεο θαη Έληππα Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ θηίξησλ, ιεβήησλ 

& εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ-ζέξκαλζεο». 

5. ΣΟΣΔΔ 20701-5 «Δγθαηαζηάζεηο πνιχ-κηθξήο ΖΘ γηα εθαξκνγή ζε θηίξηα». Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα φια ηα πξναλαθεξζέληα ζηνλ ηνκέα ηεο Δμνηθνλφκεζεο 

Δλέξγεηαο ζηα θηίξηα :  www.buildingcert.gr/N4122_2013.pdf. 

 

Με βάζε φια ηα πξναλαθεξζέληα, κειεηήζεθε ζε βάζνο ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Γεκνηηθνχ Κιεηζηνχ Κνιπκβεηεξίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ θαη πξνηάζεθαλ επεκβάζεηο θαη 

κέηξα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, ψζηε ην θηίξην ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ λα αλαβαζκηζηεί – 

ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά – ζε θηίξην ελεξγεηαθήο θιάζεο Α. (Αλάιπζε ηνπ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ 

βξίζθεηαη ζην επφκελν θεθάιαην).  

 

Οη επεκβάζεηο απηέο, νη ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπο θαζψο θαη νηθνλνκνηερληθή κειέηε 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ θεθάιαηα ηεο κειέηεο απηήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
o
  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο Ζ ηερληθή νδεγία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ) αθνξνχλ ηηο 

Δζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 

θαζψο θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

Κ.ΔΝ.Α.Κ. Ζ ηερληθή νδεγία είλαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο.  

 

χκθσλα κε ην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 91/2002/Δθ       « γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε 

Κηηξίσλ», ε Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006  λα  ελαξκνληζηεί κ ε ηελ 

έθδνζε θαη ηελ εθαξκνγή ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ.  Ζ ελαξκφληζε έγηλε αξρηθά κε ηελ 

έθδνζε ηνπ λ. 3661/2008 (ΦΔΚ Α‟ 89) – Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο 

ησλ Κηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  Απηφ ζεκαίλεη πσο βάζεη ηνπ λφκνπ ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη  ν 

ζρεηηθφο «Καλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ» (ΚΔ. Ν. Α. Κ) θαηά ην νπνίν 

θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

λέσλ θαη ξηδηθά αλαθαηληδφκελσλ, φπσο θαη επίζεο ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (εκη-ζηαζεξήο θαηάζηαζεο κεληαίνπ βήκαηνο ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 13790  θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ).  Απφ ην 2006 ε νδεγία 91/2002/ΔΚ 

έρεη δερηεί δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο κε ηελ ηειεπηαία λα είλαη εθείλε ηνπ λ. 4122/2013 (ΦΔΚ Α‟ 

42) – « Δλεξγεηαθή Απφδνζε Κηηξίσλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

 

Έηζη ινηπφλ ν  ΚΔΝΑΚ αθνξά ηελ ππνρξέσζε κηαο ρψξαο λα  ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο 

απαηήζεηο δηαβίσζεο θαη λα απνθηήζεη θαιχηεξε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά κέζσ ηεο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  Ήηνη , ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο λα είλαη φζνλ ην  

δπλαηφ πην ρακειή θαη ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδνληαη νη άξηζηεο ζπλζήθεο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφλ πξνζηαηεχεηαη ην πεξηβάιινλ κε άκεζν θαη έκκεζν ηξφπν, εμνηθνλνκεί 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκία ηνπ θηηξίνπ αιιά εκκέζσο θαη ηεο ρψξαο.  

 

 

Σν ΣΔΔ  απφ ην έηνο 2010 έρεη αλαπηχμεη εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο  θαη θαηάηαμεο ησλ θηηξίσλ, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ φζν 

θαη ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

9 

 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. 1 ηνπ ΣΟΣΔΔ θαη ην άξζξν  7 ηνπ ΚΔΝΑΚ θάζε λέν θηίξην 

θαζψο θαη θηίξηα ηα νπνία αλαθαηλίδνληαη ξηδηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ  ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ λ. 4122/2013 (ΦΔΚ Α΄42). Δίηε ην θηίξην είλαη 

λενδφκεην είηε ξηδηθά αλαθαηληζκέλν ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ππνινγηζκφο ηεο 

θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κε ηελ εθπφλεζε ελεξγεηαθήο κειέηεο . Δπίζεο , ην άξζξν 

8 ηνπ ΚΔΝΑΚ αλαθέξεηαη ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ, ζηα ζεξκνθπζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη ζηα ηερληθά ζπζηήκαηα.  

 

Παξάιιεια, ην «θηίξην αλαθνξάο» θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην θηίξην πνπ κειεηάηαη, είηε λέν 

είηε αλαθαηληζκέλν. Σν θηίξην αλαθνξάο δηαζέηεη ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ. Υξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην ππφ εμέηαζε θηίξην. Σν θηίξην 

αλαθνξάο πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ νθείιεη λα έρεη έλα θηίξην ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9 ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά 

δνκηθά ζηνηρεία φζν θαη ζηα ειεθηξνκεραλνινγηθά ηερληθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Θ.Φ.Υ 

ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ζηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαζψο θαη ζην θσηηζκφ.  

 

2.1. Τπνινγηζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηνπ Κηηξίνπ 
 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

5 ηνπ ΚΔΝΑΚ θαη εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο εκηζηαζεξήο θαηάζηαζεο κελαίνπ βήκαηνο ηνπ 

επξσπατθνχ πξφηππνπ ΔΛΟT EN ISO 13790 θαζψο θαη ησλ ινηπψλ επξσπατθψλ πξνηχπσο. ηε 

παξαθάησ εηθφλα ζπλνςίδνληαη ηα επξσπατθά πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.  
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Δηθόλα 2.1: Δπξσπατθά πξόηππα γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ελόο θηηξίνπ   
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Δηθόλα 2.1 (ζπλέρεηα)  
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Δηθόλα 2.1 (ζπλέρεηα)  
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Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ είηε είλαη λεδφκεηα είλαη αλαθαηληζκέλα πξνζδηνξίδεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. Πξνθεηκέλνπ ε ελεξγεηαθή 

απφδνζε ελφο θηηξίνπ λα ππνινγηζζεί ζσζηά, ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 

 Σελ πξαγκαηηθή θχξηα ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηεξηαθήο κνλάδαο, ηηο επηζπκεηέο 

ζπλζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ( ζεξκνθξαζία, πγξαζία, αεξηζκφ), ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ,  

 Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο κνλάδαο (ζεξκνθξαζία 

ζρεηηθή θαη απφιπηε πγξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ θαη ειηαθή αθηηλνβνιία),  

 Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο 

(κνξθή, δηαθαλήο θαη κε επηθάλεηεο, ζθίαζηξα θ.α.). ε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζσηεξηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (ρσξίζκαηα θαη άιια),  

 Σα ζεξκνθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο 

(ζεξκνπεξαηφηεηα, ζεξκηθή κάδα, απνξξνθεηηθφηεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

δηαπεξαηφηεηα θ.α.),  

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ζ/Μ ζπζηεκάησλ γηα ΘΦΚ θαη ΕΝΥ (ηχπνο ζπζηεκάησλ, 

δίθηπν δηαλνκήο, απφδνζε ζπζηεκάησλ θ.α. ),  

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο γεληθνχ θσηηζκνχ (ζηα θηίξηα ηξηηνγελή 

ηνκέα),  

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηάμεσλ απηφκαηνπ ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ Ζ/Μ ζπζηεκάησλ,  

 Σν κεραληθφ θαη θπζηθφ αεξηζκφ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αεξνζηεγαλφηεηα,  

 Σα παζεηηθά θαη πβξηδηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ ειηαθή πξνζηαζία,  

 Σελ παζεηηθή ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ,  

 Σηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζπλζήθεο 

εζσηεξηθνχ θιίκαηνο,  

 Σα εζσηεξηθά θνξηία,  

 ηνπο ππνινγηζκνχο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ιακβάλνληαο ππφςε ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ 

θαησηέξσ παξαγφλησλ: 
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o Σσλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, 

ςχμεο, ΕΝΥ θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαζηδφκελσλ ζε ελέξγεηα απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ),  

o Σεο σθέιηκεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαγφκελεο κε ζπκπαξαγσγή 

(ΖΘ) θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο ζε θιίκαθα ηεο 

πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θαηά ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ζπλεθηηκάηαη ζε πεξηπηψζεηο ε 

ζεηηθή επίδξαζε ησλ παξαθάησ: 

 

 Σσλ ελεξγεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, ΕΝΥ 

θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βαζηδφκελσλ ζε ελέξγεηα απφ ΑΠΔ,  

 Σεο σθέιηκεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαγφκελεο κε ΖΘ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο, ζε θιίκαθα ηεο πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ 

ηεηξαγψλνπ,  

 Σνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.  

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ ζε πξσηνγελή ελέξγεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ ΚΔΝΑΚ.  

 

 
Δηθόλα 2.2: πληειεζηέο κεηαηξνπήο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο  



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

15 

 

2.2. Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 

 

Ζ θαηεγνξία ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηειηθή αλεγκέλε ζε 

πξσηνγελή θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ, ην ιεγφκελν Π.Δ.Α.  

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεηαη νη θαηεγνξίεο ελεξγεηαθήο ηαμηλφκεζεο ησλ θηηξίσλ.  

 

 

Δηθόλα 2.3: Καηεγνξίεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θηηξίσλ.  

 

ηελ απφ πάλσ εηθφλα ν δείθηεο RR είλαη ίζνο κε ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο. Σν Σ αθνξά ην πειίθν ηεο ππνινγηδφκελεο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ (ΔΡ) πξνο ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο (RR ) θαη απνηειεί ην θξηηήξην γηα ηελ θαηάηαμε 

ηνπ θηηξίνπ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  
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Δπίζεο, ε εηήζηα θαηαλάισζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο αληηζηνηρεί ζην 

άλσ φξην ηεο θαηεγνξίαο Β. Κηίξηα ηα νπνία έρνπλ ρακειφηεξε ή πςειφηεξε θαηαλάισζε 

πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαηαηάζζνληαη ζηελ αληίζηνηρε ελεξγεηαθή θαηεγνξία. 

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπο. Γηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία (Κιεηζηφ θνιπκβεηήξην) ε θαηεγνξία κειέηεο είλαη απηή ηεο ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ. 

  

 

Δηθόλα 2.4: Σαμηλόκεζε θηηξίσλ  
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2.3. Δπηζπκεηέο Δζσηεξηθέο πλζήθεο Υώξσλ 

 

Ζ θαηεγνξία Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο έρεη σο ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο ζηνπο ρψξνπο 

ελφο θηηξίνπ. Ζ ζεξκφηεηα ελφο θηηξίνπ θαζνξίδεηαη απφ ηεο εμήο παξάγνληεο: 

 

 Θεξκνθξαζία ηνπ αέξα,  

 Μέζε ζεξκνθξαζία «αθηηλνβνιίαο» ησλ πεξηβαιινπζψλ επηθαλεηψλ ελφο ρψξνπ φπσο 

απηή δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε ηε ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηψλ, ηα πιηθά ηνπο, ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ελεξγή ειεθηξηθή ηζρχ θαζψο θαη ηνλ πιεζπζκφ,  

 Ζ πγξαζία ηνπ αέξα, 

 Ζ έλδπζε ησλ αηφκσλ κέζα ζην θηίξην,  

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη 

 Ζ ηαρχηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ξεπκάησλ αέξα.  

 

Γηα λα θαζνξηζηνχλ νη ηππηθέο ζπλζήθεο ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ 

ζεσξείηαη πσο νη παξάκεηξνη έλδπζεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη νη ηαρχηεηεο 

εζσηεξηθψλ ξεπκάησλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Οη ππφινηπεο παξάκεηξνη είλαη απηέο πνπ ζα 

δηακνξθψζνπλ ηε ζεξκηθή άλεζε ηνπ θηηξίνπ. Οη ελαπνκείλαληεο παξάκεηξνη είλαη ε 

ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ πεξηβάιινπζψλ επηθαλεηψλ. 

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο αλαιφγσο ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη εθφζνλ ε θαηαζθεπή ηεξεί λα 

ζχγρξνλα επηβαιιφκελα πξφηππα, ε ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηψλ είλαη ζρεδφλ ίδηεο κε εθείλεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα.  

 

2.4. Καηαλάισζε ΕΝΥ  

 

Ζ δήηεζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. θνιπκβεηήξην). Λφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο απηνχ, ην θάζε θηίξην παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθή θαηαλάισζε ΕΝΥ. Σν ΕΝΥ 

παξάγεηαη κε ηελ θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.5 ηνπ ΚΔΝΑΚ, ε 

ηππηθή εκεξήζηα ΕΝΥ αλά άηνκν αλά εκέξα γηα ην θηίξην πνπ κειεηάηαη έρεη σο εμήο: 

 

 Αλά ππλνδσκάηην γηα ηηο θαηνηθίεο,  

 Αλά θιίλε γηα ηα θηίξηα πξνζσξηλήο δηακνλήο θαη πεξίζαιςεο θαη  



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

18 

 

 Αλά κνλάδα δνκεκέλεο επηθάλεηαο γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο θηηξίσλ.  

 

Δηθόλα 2.5:Σππηθή θαηαλάισζε ΕΝΥ ζε ζεξκνθξαζία 45
0
C αλά ρξήζε θηηξίνπ γηα ηνλ ππνινγζηκό 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο  
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Δηθόλα 2.5 (πλέρεηα) 
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2.5. πζηήκαηα Θέξκαλζεο Υώξσλ – πζηήκαηα Παξαγσγήο γηα ηελ Φύμε 

Υώξσλ 

 

Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ςχμεο ζην ππφ κειέηε θηίξην, δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη 

νη απαηηήζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεηο ζηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο (γηα ηελ 

πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ) ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηεο νδεγίεο ηνπ 

ΣΔΔ: Κιηκαηηθά δεδνκέλα γηα ειιεληθέο πεξηνρέο.  

 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο/ςχμεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηε 

ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

θηηξίνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ δε πσο ε ρξήζε πεξηζζφηεξνπ απφ ελφο ιέβεηα ζε ηερληθά ζπζηήκαηα 

κεγάιεο ζεξκηθήο ηζρχνο ζπκβάιιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο ζέξκαλζεο. 

 

Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ειιεληθά θηίξηα είλαη ζπλήζσο ιέβεηεο 

ζεξκνχ λεξνχ, πεηξειαίνπ, αεξίνπ, ειεθηξηθνί θαη ελίνηε ιέβεηεο βηνκάδαο. ε θάπνηα θηίξηα 

εθαξκφδνληαη ηα ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο φπσο είλαη θηίξηα θνληά ζε κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο ΓΔΖ ή θαη ζε ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο.  

 

Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ην δηάγξακκα ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο/ςχμεο.  

 

Δηθόλα 2.6: Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο/ςύμεο  
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2.6. Πξνδηαγξαθέο Φσηηζκνύ 

 

Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ ελφο θηηξίνπ είλαη ην ζχζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ θαη ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ζπλππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ ΚΔΝΑΚ κφλν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ αλήθεη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. ε θηίξηα πνπ αθνξνχλ 

θαηνηθίεο, ηα θνξηία γηα ηνλ θσηηζκφ δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ηειηθή ελεξγεηαθή απφδνζε 

ησλ θηηξίσλ αιιά σο εζσηεξηθά θέξδε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ 

θνξηίσλ ηνπ θηηξίνπ. Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά 

κνλάδα σθέιηκεο επηθάλεηαο (W/m
2
) γηα ην θηίξην αλαθνξάο ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 

15193:2007 θαζψο θαη νη ηηκέο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά κνλάδα δνκεκέλεο επηθάλεηαο γηα 

ηηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο απφδνζεο θηηξίσλ.  

 

Δηθόλα 2.6:Διάρηζηεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο απόδνζεο θηηξίσλ  

 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

22 

 

 

Δηθόλα 2.6 (πλέρεηα) 
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Δηθόλα 2.6 (πλέρεηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

24 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
o
  

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑΖ        

ΚΛΔΗΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ 
 

 

3.1. πλζήθεο Θεξκηθήο Άλεζεο ζην Κηίξην ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

Σν θηίξην ιεηηνπξγεί ζην Γήκν Κεξαηζηληνχ Γξαπεηζψλαο ,ζην ιηκάλη ζηελ ηρζπφζθαια    νδφο 

Κχπξνπ θαη πεηζψλ Αξηάθεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη  σο  θιεηζηφ  Γεκνηηθφ  Κνιπκβεηήξην,  

θαιχπηνληαο  ηηο  αλάγθεο θνιπκβεηηθήο άζιεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Β΄ Πεηξαηά. 

 

 

Δηθόλα 0:Γνξπθνξηθή εηθόλα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζώλαο  

 

Βαζηθή  επηδίσμε  ζην  ππφ  κειέηε  θηίξην  είλαη  ε  εμαζθάιηζε  ζπλζεθψλ  ζεξκηθήο  θαη 

νπηηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

Απφ ζπκβαηηθήο αιιά ηερληθήο άπνςεο, απηφ είλαη εχθνιν κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, 

θιηκαηηζκνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Βέβαηα, ν ηξφπνο επίηεπμεο ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ παξάγνληεο φπσο ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ, ε απφδνζή ηνπο θαη νη 
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απαηηνχκελεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ. Αληίζηνηρα 

πνηθίιεη θαη ε απαηηνχκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  
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Δηθόλα θάλμα! Υρηζιμοποιήζηε ηην καρηέλα "Κενηρική ζελίδα", για να εθαρμόζεηε ηο 

Heading 1 ζηο κείμενο που θέλεηε να εμθανίζεηαι εδώ.2: Τπάξρνπζα ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ 

θηηξίνπ 

Όπσο κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη, ην θνιπκβεηήξην  είλαη ελεξγεηαθά κε απνδνηηθφ θαη 

άκεζα κέηξα ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

λα ραξαθηεξηζηεί ψο ελεξγεηαθά απνδνηηθφ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκεξείο ηνπ ΠΔΑ, βιέπεηε 

Παξάξηεκα Α.  

Χο ζεξκηθή άλεζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ, νξίδνληαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έλα άηνκν δελ 

επηζπκεί θακία ζεξκηθή αιιαγή. Δίλαη έλα ππνθεηκεληθφ ζπλαίζζεκα, ην νπνίν εμαξηάηαη θαη 

επεξεάδεηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζσκαηηθψλ θαη εμσζσκαηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζρεηίδεηαη 

κε παξάγνληεο φπσο ε πγξαζία θαη ν αεξηζκφο - εμαεξηζκφο ηνπ εμεηαδφκελνπ εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ.  

Ζ δψλε ζεξκηθήο άλεζεο νξίδεηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ζεξκνθξαζίαο αέξα θαη ζρεηηθήο 

πγξαζίαο, ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έλαο άλζξσπνο, θαζηζκέλνο θαη ληπκέλνο ειαθξά, αηζζάλεηαη 

άλεηα θαη παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θχθιν «comfort zone». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.3: Comfort Zone 

 

εκαληηθφ θξηηήξην νξζήο ιεηηνπξγίαο ελφο θνιπκβεηεξίνπ, απνηειεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ. 

χκθσλα κε νδεγίεο ηνπ National Swimming Pools Federation, νη ηδαληθέο ζεξκνθξαζίεο φπσο 

έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ καθξνρξφληεο έξεπλεο θαη κειέηεο, θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηε 
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ρξήζε ηεο εθάζηνηε πηζίλαο θαη ηα άηνκα γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη λα εμππεξεηεί. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη πξνηεηλφκελεο ζεξκνθξαζίεο λεξνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. 

 

Πίλαθαο 3.1. Πξνηεηλόκελεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο  

 

 

Ζ ρξήζε ηεο πηζίλαο απφ κηθξέο ειηθίεο θαη άηνκα κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα θηλήζεσλ, 

απαηηεί φπσο είλαη θπζηθφ ηελ επίηεπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ λεξνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ, νη 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο κηθξέο πηζίλεο (12,5 m), νη νπνίεο 

φληαο κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ, απαηηνχλ πνιχ κηθξφηεξα πνζά ελέξγεηαο γηα ηελ επίηεπμε   

απηψλ   ησλ   πςειψλ   ζεξκνθξαζηψλ   λεξνχ.   ηηο   πεξηπηψζεηο   πξνπφλεζεο αζιεηηθψλ 

νκάδσλ θαη δηεμαγσγήο αγψλσλ, εμαηηίαο ηεο πςειήο έληαζεο θαη ζπλερνχο θνιχκβεζεο, ην 

λεξφ είλαη επηζπκεηφ λα βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, θπξίσο γηα θαιχηεξε απφδνζε 

ησλ αζιεηψλ θαη επηθξάηεζε άλεησλ ζπλζεθψλ, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνιχκβεζεο, ν 

αζιεηήο δαπαλά ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζψκαηνο. Σν γεγνλφο απηφ, αλ ζπλδπαζηεί κε ηαπηφρξνλε επαθή λεξνχ πςειήο  ζεξκνθξαζίαο, 

πξνθαιεί ζπλζήθεο δπζθνξίαο ζηνπο αζιεηέο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

 

Ζ Διιεληθή λνκνζεζία, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, έρεη κεξηκλήζεη γηα ηηο 

πξνηεηλφκελεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο φζσλ ιεηηνπξγνχλ. χκθσλα κε ηελ Γηάηαμε Γ1/443/73 

(ΦΔΚ 87Β), κε ηελ ηδηφηεηα «πεξί Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ κεηά νδεγίεο θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο απηώλ» , θαζνξίδνληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ησλ λέσλ πηζηλψλ, νη νπνίεο 

βάζε ηεο επηθάλεηάο ηνπο, δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο (πίλαθαο 2.2). 

Πίλαθαο 3.2: Καηεγνξίεο θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ ζύκθσλα κε ηελ επηθάλεηα απηώλ 

Γξαζηεξηόηεηα Πξνηεηλόκελε Θεξκνθξαζία 

Πξνπφλεζε   &    δηεμαγσγή   αγψλσλ   θνιχκβεζεο    θαη 

θαηαδχζεσλ 

26 – 28 °C 

Κνιχκβεζε αλαςπρήο, εθκάζεζε ελειίθσλ 27 – 29 °C 
Κέληξα αλαςπρήο 28 – 30 °C 
Δθκάζεζε αλειίθσλ 29 – 31 °C 
Baby swimming, παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ΑΜΔΑ 30 – 32 °C 
Γ1/443/73 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε 22  – 25  °C 
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ηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε θιίζε ηνπ ππζκέλα, ε επηηξεπφκελε  

επίζηξσζε  ηνπ  ππζκέλα  θαη  ησλ  πεξηκεηξηθψλ  ηνηρσκάησλ,  ην  κέγηζην θνξηίν ηεο 

θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, ηα ζηφκηα εηζξνήο θαη εθξνήο, νη αχιαθεο ππεξρεηιίζεσο   θαη   ινηπά   

ηερληθά   ζηνηρεία.   ηνλ   Πίλαθα   2.3.   παξνπζηάδνληαη   ηα απαηηνχκελα  ηερληθά  

ραξαθηεξηζηηθά  ησλ  πηζηλψλ,  φπσο  απηά  θαζνξίδνληαη  απφ  ηελ λνκνζεζία.  

 

Πίλαθαο 3.3: Πνηνηηθέο Απαηηήζεηο Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ  

 

[ΦΔΚ 87Β, Τγ. Γηάη. Γ1/443/73] 

Καηαζθεπαζηηθέο Απαηηήζεηο Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ 

Κιίζε ππζκέλα Γηα βάζνο < 1,5 m 

 

Γηα βάζνο > 1,5 m 

1 : 12,5 (8%) 

 

1 : 3 Μέγηζην θνξηίν δεμακελώλ 

 

(κέγηζηνο αξηζκόο ινπόκελσλ) 

 

Γηα βάζνο < 1 m 

1 άηνκν / 1 

 

m2 λεξνχ Γηα βάζνο > 1 m 1 άηνκν / 2,5 m2 λεξνχ 

Γηα θάζε ζεκείν θαηάδπζεο Δπηπιένλ επηθάλεηα 30 m2 

 

 

Αληηζηνηρία πνζόηεηαο λεξνύ αλά ινπόκελνπ 

>500 lt 

ρισξησκέλνπ/αλαθπθινχκελνπ 

λεξνχ αλά ινπφκελν 

Σνπνζέηεζε ζηνκίσλ εηζξνήο γηα δεμακελέο> 150 

m2 

Αλά 4,5 m ζηα ηνηρψκαηα 

Σνπνζέηεζε ζηνκίσλ εθξνήο γηα δεμακελέο > 150 

m2 

Αλά 6 m ζηα ηνηρψκαηα 

Γεμακελέο επηθάλεηαο >200 m2 Δπηβάιιεηαη ζε φιε ηε πεξίκεηξν 

 

θαηαζθεπή αχιαθα ππεξρείιηζεο 

 

[ΦΔΚ 87Β, Τγ. Γηάηαμε Γ1/443/73] – Καηεγνξηνπνίεζε 

 

 

Μηθξέο Δ1>350 m2 

Μεζαίεο 350 < E2 < 1250 m2 

Μεγάιεο E3 > 1250 m2 
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Γεμακελέο επηθάλεηαο <200 m2 ηφκηα ππεξρείιηζεο (skimmers), 

 

ηνπιάρηζηνλ 1/50 m2  

ηελ ίδηα Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε αλαγξάθνληαη ηα απαηηνχκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λεξνχ, θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν ξπζκφ αλαθπθινθνξίαο ηνπ λεξνχ, ηνλ  

θαζαξηζκφ  θαη  ηελ  απνιχκαλζή  ηνπ.  Ζ  πνηφηεηα  ηνπ  λεξνχ  απνηειεί  θξίζηκε 

παξάκεηξν  γηα  ηελ  παξνρή  ελφο  άλεηνπ  θαη  πςεινχ  πνηνηηθά  θνιπκβεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζσζηήο ρισξίσζεο, ηνπ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ 

λεξνχ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ λεξνχ.  Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15 ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, νθείινπλ λα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.5. χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Τγεηνλνκηθήο 

Γηάηαμεο, ην λεξφ ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ζπλερψο θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, κε ξπζκφ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πιήξε αλαλέσζή ηνπ κέζα ζε 4 

σο 6 ψξεο. 

 

Ζ αλαλέσζε πξέπεη λα επηηπγράλεηαη είηε κε ζπλερή ξνή λένπ, θαζαξνχ λεξνχ, είηε κε 

αλαθπθινθνξία ηνπ λεξνχ ηεο δεμακελήο κεηά απφ πξνεγνχκελν θαζαξηζκφ ή απνιχκαλζε. Σν 

ζχζηεκα αλαθπθινθνξίαο – θαζαξηζκνχ – απνιχκαλζεο ηνπ λεξνχ, πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

ιεηηνπξγία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο πηζίλαο, αιιά θαη πέξαλ   απφ   απηή,   κέρξη   ηελ   

εμαζθάιηζε   δηαπγνχο   λεξνχ   θαη   θαηάιιεινπ   απφ κηθξνβηνινγηθή  άπνςε.  Γηα  ηελ  

επηθξάηεζε  ζσζηψλ  ζπλζεθψλ  πγηεηλήο,  απαηηείηαη  ε εηζξνή  30  ιίηξσλ  θξέζθνπ  λεξνχ  

(λένπ  ή  αλαθπθισκέλνπ) αλά  άηνκν  ηελ  εκέξα.  

  

Ζ απνιχκαλζε   ηνπ   λεξνχ   θξίλεηαη   απαξαίηεηε   θαζ΄   φιε   ηε   δηάξθεηα   ρξήζεο   ηεο 

θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, φπσο νξίδεη ην άξζξν 18 ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, αλεμαξηήησο 

ηνπ ηχπνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ απνιχκαλζε ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ρισξίνπ κέζσ θαηάιιειεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο. Σν 

ππνιεηκκαηηθφ ριψξην ζε απηή ηε πεξίπησζε πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ησλ ηηκψλ 0,4 – 

0,7mg/L γηα απνθπγή εκθάληζεο πξνβιεκάησλ πγείαο ζηνπο ινπφκελνπο .Δλψ ε ζεξκνθξαζία 

πξέπεη λα ζπληεξείηαη κεηαμχ 22⁰-25⁰ βαζκνχο θειζίνπ. 
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3.2.  Οη Οπηηθέο Αλάγθεο ησλ Θεαηώλ 

 

Σν επίπεδν θσηηζκνχ ζηηο θεξθίδεο πξέπεη λα είλαη ρακειφ. Οη ηηκέο απφ 50 σο 100Lπx 

ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο . Γηα ηνπο ζεαηέο πξσηαξρηθή απαίηεζε είλαη λα κελ ππάξρεη 

ζάκβσζε. Σα αλνίγκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη εηδηθά ηα ζπλερή θαηά κήθνο ηνπ πάλσ κέξνπο 

ησλ ηνίρσλ, κπνξεί λα παξέρνπλ θπζηθφ θσο ηδηαίηεξα ζακβσηηθφ γηα ηνπο ζεαηέο θάπνηεο ψξεο 

ηεο εκέξαο. Μηα θαηεγνξία πνιχ απαηηεηηθψλ ζεαηψλ απνηεινχλ νη πξνπνλεηέο, δηαηηεηέο θαη 

θξηηέο, νη νπνίνη έρνπλ νπηηθέο αλάγθεο αλάινγεο κε εθείλεο ησλ παηθηψλ. Πξέπεη λα ηνπο 

παξέρεηαη ην ίδην επίπεδν θσηηζκνχ θαη νπηηθή άλεζε παξφκνηα κε απηή πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

παίθηεο, είηε ε ζέζε ηνπο είλαη ζηελ πεξηνρή άζθεζεο ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είηε έμσ 

απ' απηή. Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην ζσζηφ θσηηζκφ έρεη θαη ε ζρέζε κεηαμχ ειάρηζηεο θαη 

κέγηζηεο έληαζεο θσηηζκνχ ζην θαηαθφξπθν θαη ην νξηδφληην επίπεδν κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 1/3 θαη 1/2 αληίζηνηρα. 

 

3.3. Σερλεηόο Φσηηζκόο Δζσηεξηθώλ Βνεζεηηθώλ Υώξσλ Κηηξίνπ 

 

Με  βάζε  ην  ISO  8995  θαη  DIN  5035,  πξνζδηνξίδεηαη  ην  επίπεδν  θσηηζκνχ  θαη  ε 

απαηηνχκελε πνζφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηπιίζζνληαη ζε θάζε πεξηνρή ηνπ 

θηηξίνπ.   Έηζη, ηα πξνηεηλφκελα επίπεδα θσηηζκνχ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα είλαη: 

 

 Υψξνη γξαθείσλ 300 – 500 Lux - Υψξνη WC - θιηκαθνζηάζηα Υψξνη ππνδνρήο: 150 Lux 

 Φσηηζκφο Αζθαιείαο: 15 Lux θαη  

 Αζιεηηθφο ρψξνο: 300 Lux γηα άζιεζε, 500 Lux γηα εζληθνχο αγψλεο, 1500-2000 lux 

φηαλ ππάξρεη θάιπςε απφ TV. 

 

3.4. Δλεξγεηαθόο Φσηηζκόο ζην Υώξν ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

Οη  αλάγθεο  θσηηζκνχ πνπ πξέπεη  λα  ηθαλνπνηεζνχλ, είλαη  ζπλάξηεζε ηνπ είδνπο  ηνπ 

αζιήκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ άζιεζεο (θνιχκβεζεο). Γηα ηνπο καζεηέο θαη αξράξηνπο, έλα κέζν 

επίπεδν θσηηζκνχ πεξίπνπ 300-400 Lπx ζηελ πεξηνρή άζθεζεο ηεο αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά θσηηζκνχ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηνπο αζινχκελνπο, είλαη: 
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 Ζ  νκνηνκνξθία:  Ο  ηερλεηφο  θσηηζκφο  πξέπεη  λα  πξνγξακκαηίδεηαη  έηζη  ψζηε  ν 

ζπληειεζηήο νκνηνκνξθίαο λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0.7, ελψ γηα ην θπζηθφ θσηηζκφ 

ζεσξείηαη απνδεθηφο έλαο ζπληειεζηήο νκνηνκνξθίαο πάλσ απφ 0.33 θαη θαιφο πάλσ 

απφ 0.6, 

 Ζ νπηηθή άλεζε θαη ηζνξξνπία ησλ θσηεηλψλ πεγψλ: Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 

ζάκβσζε ησλ παηθηψλ θαη αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ αλνηγκάησλ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

θαη ησλ ηερλεηψλ θσηεηλψλ πεγψλ, αθνχ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε αζιεηηθή απφδνζε. 

Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλαθιαζηηθψλ επηθαλεηψλ γχξσ απφ ηηο θσηεηλέο πεγέο  θαη  

ηα  αλνίγκαηα θσηηζκνχ θαη  ε  ρξήζε  εκηδηαθαλψλ ηδακηψλ  ή  ζηνηρείσλ 

ειηνπξνζηαζίαο ζηα αλνίγκαηα θαη  

 Ζ απόδνζε ησλ ρξσκάησλ: Παξαηεξείηαη φηη νη ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 

MH -metal halide παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε ρξσκάησλ. Όηαλ ν θσηηζκφο είλαη 

θπζηθφο,  δελ  ππάξρεη  πξφβιεκα  αιινίσζεο  ησλ  ρξσκάησλ αλ  ηα  αλνίγκαηα είλαη 

θαιπκκέλα κε ηδάκηα ή ζπλζεηηθά πιηθά νπδέηεξνπ ρξψκαηνο ή ειαθξψο ρξσκαηηζκέλα
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
  

ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ 
 

 

4.1. Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα Πεξηνρήο  

 

Σα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο – ηεο πφιε ηνπ Πεηξαηά  (ζηαζκφο Διεπζίλαο ) - φπσο 

θαηαγξάθνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ 20701-3/2010, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. Σα ζηνηρεία 

ζεσξνχληαη σο αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ, πνπ αλήθεη ζηε Κιηκαηηθή Εψλε 

Β. 

 

Πίλαθαο 4.1: Κιηκαηνινγηθά Γεδνκέλα Πεηξαηά 
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 θαη. Μελ. 

C 

κεζ.. Μελ.  

C 

αλση. Μελ.  C 

1-Ηαλ 7 10,3 13,6   

1-Φεβ 7,1 10,6 14,1  

1-Μαξ 8,4 12,3 15,7  

1-Απξ 11,4 15,9 19,4  

1-Ματ 15,8 20,7 24,1  

1-Ηνπλ 20,1 25,2 28,7  

1-Ηνπι 22,8 28 31,8  

1-Απγ 22,8 27,8 31,7  

1-επ 19,6 24,2 28,2  

1-Οθη 15,6 19,5 23,2  

1-Ννε 12 15,4 18,8  

1-Γεθ 8,8 12 14,1  

 

4.2. Γεληθά ηνηρεία Κηηξίνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

4.2.1. Γεληθά ηνηρεία  

 

Σν θηίξην επηζεσξήζεθε γηα ην ελεξγεηαθφ πηζηνπνηεηηθφ, ζε ψξα πνπ ην θνιπκβεηήξην  ήηαλ  

αλνηθηφ  γηα  ην  θνηλφ,  θαηά  ηελ  αλνημηάηηθε  πεξίνδν  (Απξίιην).  Οη αθφινπζεο ζπλζήθεο 

κεηξήζεθαλ, απφ ηα φξγαλα πνπ δηέζεηαλ νη ελεξγεηαθνί κειεηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 4.3: Δζσηεξηθέο ζπλζήθεο θνιπκβεηεξίνπ θαηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε (11/04/2019) 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ππφ ζθηά) 16 C 
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Δμσηεξηθή πγξαζία 50% 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 20,0 C 

Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία νξνθήο 22,0 C 

Τγξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ 60,0 % 

Δπίπεδν θπζηθνχ θσηηζκνχ - ζηνπο βαηήξεο 

ζηνπο ζεαηέο 

582 lux 

1080 lux 

|Θεξκνθξαζία λεξνχ πηζίλαο 25,6 C 

 

Σν θηίξην ηνπ θνιπκβεηήξην αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ Γξαπεηζψλαο –Κεξαηζηλίνπ ζην 

φλνκα ηνπ νπνίνπ έρνπλ εθδνζεί θαη νη ζρεηηθέο άδεηεο  ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο γηα 

θνιπκβεηηθνχο αγψλεο θαη πδαηνζθαίξηζε αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, 

ζρνιείσλ θαη θνξέσλ ηεο πεξηνρήο γηα θνιχκβεζε. 

 

Σν θηίξην ειεθηξνδνηείηαη απφ  ην  Γίθηπν  ηεο  ΓΔΖ,  κέζσ  Τ/  κε  Μ/Σ  ειαίνπ πδξνδνηείηαη 

απφ ηελ ΔΤΓΑΠ. 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην ηζφγεην, νξζνγσληθήο θάηνςεο ,ζρεδηαζκέλν θαηά ηνλ άμνλα αλαηνιήο 

–Γχζεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2264 m
2
 . 

To θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ απνηειείηαη απφ δηπιή κπαηηθή ηνηρνπνηία κε δψλεο θνπθσκάησλ 

αινπκηλίνπ κε κνλνχο παινπίλαθεο θαη κηα δψλε απφ πάλει πνιπνπξεζάλεο. Ζ νξνθή είλαη 

θιεηζηή κε πάλει πνιπνπξεζάλεο. 

 

Ο αξηζκφο αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θνιπκβεηήξην, φηαλ είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 

ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζε 300 άηνκα. Οη κφληκνη δεκνηηθνί ππάιιεινη ηνπ θηηξίνπ είλαη επηά, 

ελψ εξγάδνληαη θαη δέθα ηέζζεξεηο (14) έθηαθηνη ππάιιεινη. 

 

ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ δίλεηαη σο αθνινχζσο, γηα ην 

ρψξν θνιπκβεηεξίνπ θαη ηνπο ινηπνχο βνεζεηηθνχο ρψξνπο: 

 επηέκβξηνο έσο Ηνχιηνο 08:00–22:30 (14,30 ψξεο/εκέξα), 

 Αχγνπζηνο: Κιεηζηφ γηα  ζπληήξεζε 
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Δπνκέλσο νη ζπλνιηθέο εηήζηεο ψξεο ιεηηνπξγίαο θιεηζηνχ θνιπκβεηεξίνπ είλαη 4727. 

Σν θηίξην είλαη ειεχζεξν απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ, φπνπ δελ ζθηάδεηαη απφ άιια φκνξα θηίξηα, 

εθηφο απφ ηε ΒΓ πιεπξά ηνπ φπνπ, ζε απφζηαζε 10 κέηξσλ ππάξρεη ην  θιεηζηφ γπκλαζηήξην 

πνπ δελ δεκηνπξγεί ζνβαξέο ζθηάζεηο ιφγν χςνπο (πην ρακειφ), φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ 

εηθφλα πνπ δίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία δηαδηθηχνπ, Google maps. 

 

 

 

Δηθόλα 4.1: Κάηνςε θηηξίνπ από δνξπθόξν.  

 

Σν θηίξην έρεη κεγάια αλνίγκαηα ζηελ βνξεηναλαηνιηθή θαη λνηηνδπηηθή φςε ηνπ θαη κηθξφηεξα 

ζηε βνξεηνδπηηθή θαη λνηηναλαηνιηθή πιεπξά. 

 

4.2.2. Γνκηθά Υαξαθηεξηζηηθά Κηηξίνπ 

 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

36 

 

Σν θέιπθνο γχξσ απφ ηελ πηζηλά είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηπιή κπαηηθή ηνηρνπνηία κε δψλεο 

θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ κε κνλνχο παινπίλαθεο θαη κηα δψλε απφ πάλει  πνιπνπξεζάλεο . Ζ 

νξνθή είλαη θιεηζηή κε πάλει πνιπνπξεζάλεο. 

 

Χο κηα γεληθή απνηίκεζε, ην θέιπθνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεπαιαησκέλν, 

παξνπζηάδνληαο ειιηπή ζεξκνκνλσηηθή ζπκπεξηθνξά, ηφζν ιφγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο ηεο 

κφλσζεο   θαη ηεο επηθάλεηαο ησλ πάλει αιιά θαη ησλ απσιεηψλ ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο 

ζπλαξκνγήο ησλ παινπηλάθσλ ζηα θνπθψκαηα. Ζ ρξήζε ησλ πάλει εγείξεη θαη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζηέγεο λα παξαιάβεη θέξνλ θνξηίν, π.ρ. απφ ειηαθνχο ζπιιέθηεο. 

 

  

 
Δηθόλα 4.2: Βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά θνιπκβεηεξίνπ 

 

 

Σα    αλνίγκαηα    ηνπ    θηηξίνπ    είλαη    θαηαζθεπαζκέλα    απφ    πνιπθαξβνληθά   θχιια, 

(Δηθφλα 3.2),   κε ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο, U=3,5 W/m2K, φπσο δίλνπλ ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπθαξβνληθψλ θχιισλ, 6-cm πάρνπο. ( βι. πίλαθαο 3.4). 
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Δηθόλα 4.3: Ννηηναλαηνιηθή πιεπξά θνιπκβεηεξίνπ. 

 

 

Πίλαθαο 4.4: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνιπθαξβσληθώλ θύιισλ 

 

 

Πάρνο (mm) 4 6 8 10 16 20 16 20 25 32 

Σνηρώκαηα 2 3 4 5 7 

Πιάηνο (mm) 2100 2100 1200 

Μήθνο (mm) 6000 

Βάξνο (kg/ ) 0,8 1,3 1,5 1,7 2,7 3,2 2,55 3,1 3,2 3,5 
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 Πίλαθαο 4.5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνιπθαξβνληθώλ θύιισλ 

 

 

U-

value 

(W/ 

 

 

K) 

3,9 3,5 2,9 2,6 2,3 2,2 2,1 1,9 1,5 1,4 

U-

value 

(kcal/ 

 

 

C) 

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

Φσηνδηαπεξαηφηεηα % 

Γηάθαλν 85 81 81 74 74 75 65 65 69 66 

Μπξνλδέ 57 51 65 41 37 35 30 30 35 35 

Λεπθό 58 57 57 52 52 52 40 40 42 42 

Λεπθό 30%  37 37 35 32 32   35 36 

Αλάθιαζεο     43  35  37 35 

πληειεζηήο Ζιηαθήο Θεξκφηεηαο % 

Γηάθαλν 83 80 82 75 73 77 68 68 61 60 

Μπξνλδέ 66 66 70 57 57 57 50 50 50 50 

Λεπθό 66 66 65 62 63 63 45 45 50 54 

Λεπθό 30%  47 47 45 44 43   37 35 

Αλάθιαζεο     45  40  43 43 

πληειεζηήο θίαζεο 

Γηάθαλν 0,95 0,91 0,94 0,86 0,86 0,88 0,78 0,78 0,61 0,69 

Μπξνλδέ 0,76 0,76 0,80 0,65 0,65 0,65 0,57 0,57 0,57 0,57 

Λεπθό 0,76 0,76 0,75 0,71 0,72 0,72 0,52 0,52 0,57 0,62 

Λεπθό 30%  0,54 0,54 0,52 0,50 0,49   0,42 0,40 

Αλάθιαζεο     0,52  0,46  0,49 0,49 

πληειεζηήο Γξακκηθήο Γηαζηνιήο                                                      6,5 x        (m/m C) 

 

Αληίδξαζε ζηε θσηηά (DIN 4102-01.05/98 )                                           Κιάζε I - ΒΗ 

 

 

Ζ νξνθή ηνπ θηηξίνπ θαιχπηεηαη απφ sandwich panels κε 5cm κφλσζε πνιπνπξεζάλεο,  πνπ 

ζηεξίδνληαη  ζην κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηνπ θηηξίνπ θαη  έρεη  ζπληειεζηή  ζεξκνπεξαηφηεηαο 

U=0,90W/m2K. ηελ ζηέγε έρνπλ επίζεο ηνπνζεηεζεί πνιπθαξκπνληθα δηάθαλα θχιια 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 42m
2
. Πξνζθέξνπλ θαιχηεξν θσηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη 
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έηζη κεηψλεηαη ε ρξήζε ησλ πξνβνιέσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο.  

 

 

 
Δηθόλα 4.4: Οξνθή θνιπκβεηεξίνπ 
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4.2.3. Ζιεθηξνκεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο: ύζηεκα Θέξκαλζεο – Κιηκαηηζκνύ – 

Φσηηζκνύ 

 

ην ιεβεηνζηάζην ππάξρνπλ δχν ιέβεηεο αεξίνπ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ 

γηα ζέξκαλζε ησλ πηζηλψλ θαζψο θαη δεζηφ λεξφ γηα ηνπο ρξήζηεο.  

 

 

Δηθόλα 4.4: Λέβεηεο θνιπκβεηεξίνπ 

 

 

Δηθόλα 4.5: Λέβεηεο θνιπκβεηεξίνπ 
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Έπεηηα απφ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεβεηψλ 

είλαη ηα εμήο: 

 

1.  Λέβεηαο  «rayon »  ζεξκηθήο  ηζρχνο  500.000  kcal/hr  ή 1060 kWth   κε θαπζηήξα weishaut 

wmG 10/3-A– θαηαλάισζε έσο 99,5 Nm3/hr. 

2. Λέβεηαο  «rayon »  ζεξκηθήο  ηζρχνο  500.000  kcal/hr  ή 1060 kWth   κε θαπζηήξα RIELO 

RS 100 – θαηαλάισζε έσο 99,5 Nm3/hr. 

 

Απφ ηελ εηήζηα κέηξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, νη ιέβεηεο παξνπζίαζαλ ζεξκηθή απφδνζε ε = 

0,88 ή 88%.  

 

Σν ζεξκηθφ ζχζηεκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ δηαζέηεη δχν ίδηα δνρεία δηαζηνιήο, νπζηαζηηθά έλα γηα 

θάζε ιέβεηα. Δίλαη ηχπνπ REFLEX N1000/6. Αλάινγα ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ιεηηνπξγνχλ έλαο ή θαη νη δχν ιέβεηεο. Όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία Σα είλαη θάησ απφ δέθα 

βαζκνχο θειζίνπ ηφηε ελεξγνπνηνχληαη θαη νη δχν ιέβεηεο ελψ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

ιεηηνπξγεί κνλάρα ν έλαο ιέβεηαο ν νπνίνο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Έμη θπθινθνξεηέο/αληιίεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πξνζαγσγή δεζηνχ λεξνχ πξνο ην ζεξκηθφ 

ζχζηεκα. Ο πίλαθαο παξαθάησ απεηθνλίδεη ηνπο ηχπνπο απηνχο. 

 

Πίλαθαο 4.5: Σύπνη αληιηώλ 

Δηαηξεία                           Σύπνο                             Καιύπηεη αλάγθεο - πξνο: 

 

θπθινθνξεηή/αληιίαο 1.   WILO TOP 40/7 Boiler δεζηνπ λεξνπ ρξεζο 

2.   WILO RS 30/7 Θέξκαλζε γξαθεησλ απνδπηεξησλ 

3.   WILO TOP S40/4 Θέξκαλζε αέξα εηζαγσγεο ην ρεηκσλα 

4.   WILO IP 80/250 Δίζνδν Δλαιιάθηε 1 κεγάιεο πηζίλαο 

5.   WILO IP 80/250 Δίζνδν Δλαιιάθηε 2 κεγάιεο πηζίλαο 

6.   WILO S30/7 Aλαθπθινθνξία boiler 
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Οη θπθινθνξεηέο είλαη παιαηάο ηερλνινγίαο ρσξίο απηνκαηηζκνχο (π.ρ. Inverters). 

Οη δηαλνκείο-ζπιιέθηεο, δηακέηξνπ 4‟‟θαιχπηνπλ αλάγθεο γηα πξνζαγσγή/επηζηξνθή ΕΝ 

πξνο/απφ  ηα  fan  coils,  ηνπο  ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, θαη 

είλαη ακφλσηα. ην ζεξκηθφ ζχζηεκα είλαη εγθαηεζηεκέλα 

δχν, ίδηαο δπλακηθφηεηαο, ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο, ηχπνπ 

GEA Alhborn, Germany, κε 31 πιάθεο ελαιιαγήο έθαζηνο 

πνπ ζπλδένληαη κε  ηνπο δπν δηαλνκείο-ζπιιέθηεο 

(θνιιεθηέξ) θαη ηα εγθαηεζηεκέλα  ηέζζεξα  ζπζηήκαηα 

θηιηξαξίζκαηνο  λεξνχ   γηα   ηελ   κεγάιε   πηζίλα. Δπίζεο 

ππάξρεη έλαο κηθξφηεξνο ελαιιάθηεο πνπ θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο γηα ηελ κηθξή πηζίλα. Οη   ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο είλαη θαιά ζπληεξεκέλνη θαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε. ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ιεηηνπξγεί 

αληιηνζηάζην γηα ην λεξφ ηεο θνιπκβεηηθήο δεμακελήο κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά. Όιεο 

νη αληιίεο (6 ζπλνιηθά) δνπιεχνπλ επί 24ψξνπ βάζεσο. Οη έμη απηέο αληιίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζπλερψο. Σν ζχζηεκα ηνπ αληιηνζηαζίνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, αλ θαη ε 

εγθαηάζηαζε ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, σζηφζν έρνπλ ζπληεξεζεί 

επαξθψο. Μφλν 3 απφ ηηο 6 αληιίεο δηαζέηνπλ 

ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ. 

- 3 αληιίεο ηύπνπ BONORA type 01189 Βαιηάδε, 3 

kW -3000rpm , 400 V, 3 DAB  λεξνύ  3Φ,  παξνρήο 

55,00m3/h θαη καλνκεηξηθνύ 10κ7, 5,5 kW - rpm 

1450, 400 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.6: Γηαλνκείο-ζπιιέθηεο 

Δηθόλεο 4.7 & 4.8: Απεηθόλεζε αληιηώλ 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

43 

 

Σν αληιηνζηάζην παξφιν πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηα ηέιε ηνπ ‟90 βξίζθεηαη αλ φρη ζε άξηζηε 

αιιά πνιχ θαιή θαηάζηαζε. Φαίλεηαη φηη ζπληεξείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Σν θχξην ρψξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, γηα ηελ θάιπςε  ησλ  αλαγθψλ  ζέξκαλζεο ιεηηνπξγεί έλα  

αμνληθφ αεξφζεξκν λεξνχ κε αλάκεημε αέξα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο επαλαθπθινθνξεί ην 

60% θαη εηζάγεη 40% θξέζθν αέξα ελψ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο απνβάιιεη ζπλερψο , (fan 

coils), Fyrogenis MFO 180, ηζρχνο 12,5HP 237000 m3/h παξνρήο αέξα, κε  ζεξκνθξαζία oC 

εηζφδνπ/εμφδνπ λεξνχ 80/70oC απφ ηνπο ιέβεηεο  ζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία αέξα 10oC  

ππάξρνπλ δπν θπιηλδξηθά θαλάιηα κεηαβιεηήο δηαηνκήο θαηά κήθνο ηεο πηζίλαο . Ο ζσιήλαο 

ζχλδεζεο ηνπ fan coil κε ην ζσιήλα πξνζαγσγήο -επηζηξνθήο ΕΝΥ είλαη δηακέηξνπ 1 ½ " . 

 

ηα απνδπηήξηα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαζψο θαη ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο ππάξρνπλ ραιχβδηλα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα (θέηεο) πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο. Σν ζχζηεκα ηεε 

ζέξκαλζεο ζεσξήζεθε παιηφ θαη κε ηθαλνπνηεηηθφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ρξεηάδεηαη λα 

αιιαρζνχλ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ψζηε λα γίλνπλ απνδνηηθά. Ζ παξαθάησ εηθφλα 

παξνπζηάδεη ην ππάξρνλ ζεξκηθφ ζχζηεκα ηνπ θηηξίνπ.  

 

Δηθόλα 4.9: Τπάξρνλ ζεξκηθό ζύζηεκα θνιπκβεηεξίνπ (Σν ζρέδην δελ είλαη ζε θιίκαθα). 
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4.2.4. Ζιεθηξνκεραλνινγηθόο Δμνπιηζκόο: ύζηεκα Κιηκαηηζκνύ – Φσηηζκνύ 

 

Σν θνιπκβεηήξην δελ δηαζέηεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ/ςχμεο εγθαηεζηεκέλν. Δπίζεο δελ δηαζέηεη 

κεραληθφ αεξηζκφ ζην ρψξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. χκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, ΣΟΣΔΔ 20701-1 

θαη παξάγξαθν 4.6.1, ν ζεσξεηηθφο κεραληθφο αεξηζκφο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην 

θνιπκβεηήξην είλαη 43.706 m
3
/hr. Σα fan coils είλαη εθείλα πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 

κεραληθνχ αεξηζκνχ ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ζχζηεκα ηεο ζέξκαλζεο είηε κε 6 

αμνληθνχο αλεκηζηήξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηε   νξνθή   ηνπ   θηεξίνπ, είηε απφ ηα 32 

αλνηγκέλα παξάζπξα, δηαζηάζεσλ 2,5 x 1,0 κ εθαηέξσζελ  ηεο πηζίλαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4.10: Δζσηεξηθό θνιπκβεηεξίνπ 

 

4.2.5. Φσηηζκόο Κνιπκβεηεξίνπ & Βνεζεηηθώλ Υώξσλ  

 

Οη αλάγθεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο φπσο είλαη ηα απνδπηήξηα, ηα γξαθεία ησλ πξνπνλεηψλ θαη ην ηαηξείν, θαιχπηνληαη απφ 

ιάκπεο θζνξηζκνχ Σ8 ζε 8 ζπζηνηρίεο 2 x 36 W, κε θάιπκκα θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ballasts θαη 

απφ 27 απηφλνκα θσηηζηηθά ζψκαηα 36 W ηνπνζεηεκέλα ζηνπο ρψξνπο ησλ απνζεθψλ, 
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δηάδξνκνη, θα. Σα θσηηζηηθά απηά ιεηηνπξγνχλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ. 

Ζ κεγάιε δεμακελή ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά θσηίδεηαη απφ 11 πξνβνιείο πνπ δηαζέηνπλ 

ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ (metal halide) 400 W έθαζηνο. Ζ λνηηνδπηηθή πιεπξά 

θσηίδεηαη κε 25 πξνβνιείο κε  ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ (metal  halide) 1000  W  

έθαζηνο. Οη ιακπηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη PHILIPS HPI-T 1000 W/643 & Master 

PHILIPS HPI-T plus 400 W/645. 

 

Καη ηα δχν είδε ιακπηήξσλ (400 θαη 1000W) βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ψξεο πνπ ιεηηνπξγεί ην θνιπκβεηήξην.  

 

ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη ζηελ δπηηθή πιεπξά είλαη εγθαηεζηεκέλνη δχν 

πξνβνιείο κε ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ (metal halide) 400 W.  

 

ηελ βφξεηα πιεπξά  είλαη εγθαηεζηεκέλνο έλαο  πξνβνιέαο κε ιακπηήξα κεηαιιηθψλ 

αινγνληδίσλ (metal halide) 400 W. Καη νη ηξείο πξνβνιείο ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο 23:00 έσο 06:00. 

 

 

Δηθόλα 4.11: Θέζεηο Φσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζην ρώξν ηεο πηζίλαο (Σν ζρέδην δελ είλαη ζε θιίκαθα) 

 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

46 

 

 

Σν θνξηίν απφ ην θσηηζκφ ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζε 15,66 W/m2. Οη άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην θηίξην είλαη θπξίσο νη θπθινθνξεηέο, νη δπν ειεθηξνληθνί πίλαθεο 

απνηειέζκαηνο, ηχπνπ Tanco, ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, ςπγεία, θιπ. 

 

4.3. Δηήζηεο Δλεξγεηαθέο Καηαλαιώζεηο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

ηνλ πίλαθα 4.6 δίδνληαη νη κεληαίεο ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Σα ζηνηρεία 

δφζεθαλ απφ ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ/Γξαπεηζψλαο. Σν θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην 

θνιπκβεηήξην ηξνθνδνηείηαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν ΜΣ ηεο Γ.Δ.Ζ. Όπσο κπνξεί 

θαλείο λα παξαηεξήζεη ζηνλ πίλαθα 3.6 νη θαηαλαιψζεηο αθνξνχλ ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο θαη 

Γεθέκβξηνπ ηνπ 2013. Καηά ηνλ κήλα Αχγνπζην παξαηεξείηαη ε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο κήλεο αθνχ ην θνιπκβεηήξην ήην θιεηζηφ. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ήηαλ ζηα 11200 kWh. Ζ κέγηζηε θαηαλάισζε παξαηεξείηαη θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην φπνπ θαη 

θαηαλαιψζεθαλ πεξί ηα 44000 kWh. Απφ ηα παξαπάλσ, θαλείο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη φηη ν 

κήλαο Αχγνπζηνο ζεσξείηαη σο «θνξηίν βάζεο» (Base Load).  Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζην 

γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή άεξγνο ηζρχο ήηαλ 291600 kWh. Σν λνχκεξν απηφ είλαη πςειφ θαη 

νθείιεηαη ζηνλ ρακειφ ζπληειεζηή ηνπ cosθ. Ζ ηηκή ηνπ είλαη ζηα 0,835. Ζ ηξέρνπζα λνκνζεζία 

θαζψο θαη ε Γ.Δ.Ζ νξίδεη φηη ε ηηκή ηνπ cosθ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζηα 0,95. „Αξά 

ζπκπεξαίλνπκε φηη πξέπεη λα βειηησζεί ν ζπληειεζηήο cosθ (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζην 

θεθάιαην 6).  

 

Πίλαθαο 4.6: Δηήζηεο θαηαλαιώζεηο Ζ.Δ ζην Κνιπκβεηήξην 

 

2013 

Μήλαο Δλεξγόο ηζρύο          Άεξγνο ηζρύο            cos θ          Εήηεζε 

kWh kWhr                                                                Αηρκήο 

Γεθ-13 43200                        28000                   0,839              101 

Ννε-13 44000                        28000                   0,844              100 

Οθη-13 43200                        29600                   0,825              120 

επ-13 37600                        23200                   0,851               75 

Απγ-13 11200                         7200                    0,841               62 
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Ηνπι-13 28000                        20800                   0,803               68 

Ηνπλ-13 36800                        26400                   0,813               85 

Ματ-13 36000                        25600                   0,815               82 

Απξ-13 40800                        25600                   0,847               83 

Μαξ-13 40800                        25600                   0,847               93 

Φεβ-13 41070                        25800                   0,848              110 

Ηαλ-13 41070                        25800                   0,848              110 

ύλνιν 443740                      291600                  0,835            90,75 

 

Ο πίλαθαο 3.7 πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ απεηθνλίδεη ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ην πψο θαηαλέκεηαη πνζνζηηαία. Σν δηάγξακκα 3.1 απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ 

ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Πίλαθαο 4.7: Δηήζηα θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

ΔΣΖΗΔ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ 

 

(kWhr/yr) 

% ΔΣΖΗΑ 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ

 

 

Φσηηζκφο δπν θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ 

 

Δμσηεξηθφο Φσηηζκφο 

 

Φσηηζκφο Βνεζεηηθψλ Υψξσλ 

 

 

 

45068 

 

 

 

10,1 

 

Κπθινθνξεηέο, θαπζηήξεο, θ.ιπ. 

 

116577 

 

26,2 

 

Αληιηνζηάζην (5 αληιίεο: 4x15 kW + 1x7,5 

kW) 

 

283095 

 

63,7 

 

ύλνιν 

 

443740 

 

100% 
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Γηάγξακκα 4 1: Καηαλνκή Ζιεθηξηθώλ θνξηίσλ 

 

Σν θαχζηκν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην θνιπκβεηήξην είλαη ην θπζηθφ αέξην θαη πξνέξρεηαη απφ 

ην δίθηπν ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο. Ο πίλαθαο 3.8 παξαθάησ απεηθνλίδεη ηηο κεληαίεο θαηαλαιψζεηο 

θαπζίκνπ θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο ηνπ 2013. Όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ πίλαθα, 

ε εηήζηα θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ππνινγίζηεθε ζηα 2,377,470 kwhNG θαη ε κέγηζηε 

κεληαία θαηαλάισζε παξνπζηάζηεθε ηνλ Γεθέκβξην (353,032 kwhNG). Ζ ειάρηζηε θαηαλάισζε 

παξνπζηάδεηαη ηνλ κήλα Αχγνπζην θαηά ηνλ νπνίν ην θνιπκβεηήξην ήην εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Ξαλά, ν κήλαο Αχγνπζηνο ραξαθηεξίδεηαη ψο «θνξηίν βάζεο» (Base Load). 

 

Πίλαθαο 4.8: Δηήζηεο θαηαλαιώζεηο Φ.Α 

Μήλαο kWNG Μήλαο kWNG 

Ηαλ-13 338090 Ηνπι-13 33535 

Φεβ-13 303501 Απγ-13 1079 

Μαξ-13 329376 επ-13 95927 

Απξ-13 228252 Οθη-13 200937 

Ματ-13 150578 Ννε-13 227254 

Ηνπλ-13 115909 Γεθ-13 353032 

ύλνιν έηνπο 2.377.470 
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Ο παξαθάησ πίλαθαο (3.9) απεηθνλίδεη ηηο εηήζηέο ζεξκηθέο θαηαλαιψζεηο. Δπίζεο νη 

θαηαλαιψζεηο παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηηαία θαηαλνκή.  

 

Πίλαθαο 4.9: Δηήζηα θαηαλάισζε Φ.Α., αλά πεγή θαηαλάισζεο 

 

ΔΣΖΗΔ ΘΔΡΜΗΚΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΗ                   ΔΣΖΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

                                                      kWh/yr                   %  

Θέξκαλζε δπν θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ 

 

2.777.498 

 

79,2 

 

Θέξκαλζε Υψξνπ θνιπκβεηεξίνπ + Β.Υ 

 

445.410 

 

12,7 

 

ΕΝΥ 

 

282.332 

 

8,1 

 

ύλνιν 

 

3.505.240 

 

100% 

 

 

Γηάγξακκα 4.2::  Καηαλνκή Φ.Α



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

50 

 

 

Σν δηάγξακκα 3.3 παξνπζηάδεη ηε κεληαία θαηαλάισζε ειεηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ γηα ην έηνο 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.3: Μεληαίεο θαηαλαιώζεηο Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Απφ ηα παξαπάλσ θαλείο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη πψο νη εηήζηεο (2013) θαηαλαιψζεηο πνπ 

αθνξνχλ ην ειεθηξηθφ θαη ην θπζηθφ αέξην ππνινγίδνληαη ζηα 2,821,480 kWhtot. Απηφ 

πνζνζηηαία αγγίδεη ην 85% ζε ζεξκηθή ελέξγεηα θαη πεξί ηα 16% ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απηφ 

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθπνκπή ξχπνπ (εηήζηα) ζε 866.14 tn δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Σν 

δηάγξακκα 3.4 απεηθνλίδεη ηα πνζνζηά ησλ παξαπάλσ αλαθεξζέλησλ ελεξγεηψλ.  

 

Δάλ πξνζηεζνχλ θαη νη εηήζηεο ειεθηξηθέο  θαηαλαιψζεηο  θαζψο θαη νη  θαηαλαιψζεηο  θπζηθνχ 

αεξίνπ γηα έλα ηππηθφ έηνο (2013) ηφηε ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηζνχηαη κε  2,377.740 

+443.740 = 2, 821.480 kWh θαη απηφ κεηαθξάδεηαη σο 84,27% ζε ζεξκηθή ελέξγεηα θαη 15,73% 

ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.  Ζ εηήζηα εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλέξρεηαη ζηνπο  866.14 

ηφλνπο. Σν δηάγξακκα παξαθάησ απεηθνλίδεη ηηο ζεξκηθέο θαη ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο.  
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Γηάγξακκα 4. 4: Αλάιπζε εηήζηαο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο 

 

Ζ ΔΤΓΑΠ είλαη ν θνξέαο πνπ ηξνθνδνηεί ην θνιπκβεηήξην κε λεξφ. Ο δήκνο Ν. κχξλεο 

παξαρψξεζε ηα ζηνηρεία θαηαλάισζεο λεξνχ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Πάιη, νη θαηαλαιψζεηο 

αθνξνχλ ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην-Γεθέκβξην ηνπ 2013. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ θπκαίλεηαη 

ζε πςειά επίπεδα αθνχ ππάξρεη έιιεηςε ππεξρείιηζεο θαη ζηηο δχν δεμακελέο πνπ δηαζέηεη ην 

θνιπκβεηήξην. Δπίζεο, ηα πςειά επίπεδα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ νθείινληαη θαη ζηελ 

ππέξκεηξε ρξήζε ην ΕΝΥ. Χζηφζν, ιέγεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ ΕΝΥ ζα κεησζεί απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ην λα πξνζθέξεη ΕΝΥ ζε ζηαζεξά max ζεξκνθξαζία (37-38 
0
C).  
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Πίλαθαο 4.10: Μεληαία θαηαλάισζε λεξνύ ζην θνιπκβεηήξην 

 

Μήλαο m3 λεξνύ Μήλαο m3 λεξνύ 

Ηαλ-13 2099 Ηνπι-13 1626 

Φεβ-13 2037 Απγ-13 363 

Μαξ-13 2002 επ-13 3038 

Απξ-13 2087 Οθη-13 2133 

Ματ-13 2186 Ννε-13 2078 

Ηνπλ-13 623 Γεθ-13 2157 

ύλνιν έηνπο 2.2429 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ 
 

5.1. Γεληθά 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην θνιπκβεηήξην θαη λα 

ππνινγηζζνχλ νη ελεξγεηαθέο ηνπ απψιεηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα 

«KENAK vol. 1.29». Σν πξφγξακκα απηφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεη ηηο ζεξκηθέο θαη 

ηηο ςπθηηθέο απψιεηεο ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεη θαη ηηο 

ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο απφ ζπζθεπέο θσηηζκνχ θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία ηα νπνία 

θαηαλαιψλνπλ ξεχκα. Σν πξφγξακκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ππνινγίδεη ηα άλσζελ κε αθξίβεηα 

αθνχ αθνινπζεί ηνπο εθάζηνηε θηηξηαθνχο θαλφλεο (Διιάδα) θαη έρεη σο αλαθνξά έλα θηίξην 

αλαθνξάο. 

  

Ώζηε λα γίλεη ζσζηή κέηξεζε, ε πξνζνκνίσζε ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ησλ 

βαζκνεκεξψλ ζέξκαλζεο ηχπνπ HDD. Ο ηφπνο ηνπ θηηξίνπ είλαη ε Αζήλα θαη έηζη ην HDD 

ηζνχηαη κε HDD=947. Σα ζηνηρεία ηνπ HDD έρνπλ παξζεί απφ ηελ ΣΟΣΔΔ 20701-3/2010. 

 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ θαηαρσξήζεθαλ κέζα ζην πξφγξακκα. Ο πίλαθαο 

4.1 παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Αλαθνξά ζηα δεδνκέλα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ 

έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ζην θεθάιαην 3.2.  

 

Πίλαθαο 5.1: ηνηρεία θνιπκβεηηθνύ θηηξίνπ 

 

Δπηθάλεηα θνιπκβεηεξίνπ 2.878 m2  

Μέζν Ύςνο 8,03 m  

Όγθνο θνιπκβεηεξίνπ 23.123 m3  

Άηνκα Max 1.300  

Σνίρνο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 224,74 m2 U-value = 3.76 W/ m2K 

Σνίρνο από Panels πνιπνπξεζάλεο 241,45 m2 U-value = 0,35 W/ m2K 

Πνιπθαξβνληθά θύιια 1.240 m2 U-value = 3,5 W/ m2K 
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Οξνθή από Panels πνιπνπξεζάλεο 1.385 m2 U-value = 0,9 W/ m2K 

Λέβεηαο 1 731 kWth ε = 88% 

Λέβεηαο 2 1.046 kWth ε = 88% 

 

 

5.2. Δλεξγεηαθή Καηάηαμε Κηηξίνπ 

 

Σν θηίξην θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Ζ ηεο ελεξγεηαθήο δηάηαμεο. Ζ πξσηνγελήο ελέξγεηα 

ππνινγίδεηαη ζηα 213,708.3 kWh/m
2
 . Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε 

ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Δηθόλα 5.1: Δλεξγεηαθή θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ 
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5.3. Τπνινγηζκόο    Θεξκηθήο    Ηζρύνο    γηα    ηελ    Θέξκαλζε   ησλ    Γπν 

Κνιπκβεηηθώλ Γεμακελώλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

Ζ ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ηεο πηζίλαο δίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

           
       (     )

 
                                                     

Όπνπ,  

 

Q ε ζεξκηθή ηζρχ,  

F είλαη ε επηθάλεηα ηεο πηζίλαο ζε m
2
, 

QΑ είλαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο λεξνχ ζε kcal/hm2, 

Ρ είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ λεξνχ ζε kg/m3, 

Cp είλαη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα λεξνχ ζε kJ/kgC, 

V είλαη ν φγθνο λεξνχ ζε m3, 

t1 είλαη ε αξρηθή ζεξκνθξαζία λεξνχ ζε °C, 

t2 είλαη ε ηειηθή ζεξκνθξαζία λεξνχ ζε °C θαη 

Σ είλαη ν ρξφλνο ζέξκαλζεο ζε h θαη είζηζηαη λα ιακβάλεηαη  αλά 72 h.  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε γεληθή απψιεηα ζεξκφηεηαο ζηα θιεηζηά θνιπκβεηήξηα θπκαίλεηαη ζηα 

120kcal/hm
2
 φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ είλαη άλσ ησλ 23 

0
C, ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα 

ζηνπο 26 
0
C θαη ε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζπκπιήξσζεο είλαη 17.8 

0
C. Έηζη ε απψιεηα ζηε κεγάιε 

πηζίλα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ  έρνληαο πεξί ηα 60% πγξαζία είλαη: 

 

               
          (       )

  
                         

Καη ε κηθξή πηζίλα: 

                 
         (       )
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Ζ νιηθή ζεξκηθή ηζρχο είλαη ζηα 664,5 kw κε κέζε ζεξκνθξαζία λεξνχ δηθηχνπ ηνπο 17.8 
0
C.  

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζεξκηθή θαηαλάισζε ησλ δχν πηζηλψλ ζε κεληαία βάζε. 

Οη ηηκέο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη απφ 

ηελ κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία λεξνχ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ΔΤΓΑΠ.  

 

Πίλαθαο 5.2: Δηήζηεο ζεξκηθέο απώιεηεο ησλ δπν θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

Μήλαο           ύλνιν ζεξκηθήο θαηαλάισζεο κηθξήο + κεγάιεο 

πηζίλαο kWhth/mo 

Ηαλνπάξηνο 477.156 

Φεβξνπάξηνο 441.474 

Μάξηηνο 462.633 

Απξίιηνο 215.679 

Μάτνο 166.437 

Ηνύληνο 98.426 

Ηνύιηνο 31.410 

Αύγνπζηνο 0 

επηέκβξηνο 56.665 

Οθηώβξηνο 110.006 

Ννέκβξηνο 304.356 

Γεθέκβξηνο 413.256 

ύλνιν έηνπο 2.777.498 

 

Οη ζπλνιηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ησλ δχν θνιπκβεηηθψλ 

δεμακελψλ είλαη 3485 ψξεο. Έηζη, ε ζεξκηθή ηζρχο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ζεξκαλζνχλ νη 

δεμακελέο δηακνξθψλεηαη ζηα 797 kw. Ζ ζπλνιηθή ζεξκηθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο δχν 

ιέβεηεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ηζνχηαη κε 1,528,660 kcal ή 1.564 kw. Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε 

ηζρχο απηή είλαη αξθεηή ψζηε λα παξέρεηαη ε απαηηνχκελε ζέξκαλζε θαζψο θαη ε ρξήζε δεζηνχ 

λεξνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
 

ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟ 

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 
 

6.1. Δηζαγσγή ζηηο Δπεκβάζεηο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζην 

Κνιπκβεηήξην 

 

Πξνθεηκέλνπ ην θηίξην ηνπ θνιπκβεηεξίνπ λα απνθαηαζηαζεί ελεξγεηαθά, πνηθίιιεο επεκβάζεηο 

εμνηθνλφκεζήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηήζησλ 

θαηαλαιψζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαζψο θαη κε ηελ 

πξνζνκνίσζε ηνπ θηεξίνπ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη θαηφπηλ 

ζπλέλεζεο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ απνθαζίζηεθαλ ηα εμήο κέηξα: 

 

 Μφλσζε νξνθήο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο,  

 Σνπνζέηεζε πνιπθαξβνληθψλ θχιισλ ζηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζθίαζεο εηδηθά ζηελ Νφηηα θαη Γπηηθή πιεπξά,  

 Δγθαηάζηαζε ιέβεηα αεξίνπ θαη θαηάξγεζε ησλ παιαηψλ ιεβήησλ,  

 Μφλσζε φισλ ησλ ζσιελψζεσλ πνπ κεηαθέξνπλ ην δεζηφ λεξφ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ,  

 Σα ππάξρνληα fan coils ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε θαηλνχξγηνπο,  

 Αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ κε θσηηζκφ LED ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ,  

 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο κηθξήο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο 

Τςειήο Απνδνηηθφηεηαο – ΖΘΤΑ- γηα θάιπςε κεγάινπ κέξνπο ησλ ζεξκηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, 

 Σν cosθ θαζψο θαη ηα inverters ζα έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε κε ηελ εγθαηάζηαζε 

ζπζηνηρίαο ππθλσηψλ θαη  

 Σνπνζέηεζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ, BEMS θαη ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο.  
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Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ κέηξα ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ηα εμήο: 

 

 Σνπνζέηεζε εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο ηχπνπ FIBRAN ECO (5 cm) ζηελ εκθαλή 

ηνηρνπνία έρνληαο ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U=0.70 W/m2K,  

 Σνπνζέηεζε πάλει ηχπνπ “sandwich panels” κε πάρνο 5 cm θαη ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U=0.42 W/m2K ζηελ νξνθή ηνπ θνιπκβεηεξίνπ,  

 Τγξνκφλσζε θαη ζεξκηθή κφλσζε κε ηελ ρξήζε αθπξηιηθνχ πξντφληνο ζηελ νξνθή ηνπ 

θηεξίνπ ζην ζεκείν πνπ ζα ζηεγάδεηαη ην λέν ιεβεηνζηάζηνπ θαζψο θαη ζηα γξαθεία ηνπ 

θηεξίνπ,  

 Κάιπςε αλνηγκάησλ κε ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ πνιπθξαβνπληθψλ θχιισλ έρνληαο 3 

ηνηρψκαηα (10 mm ην θαζέλα) ηχπνπ “ opal ιεπθφ 30%”  έρνληαο ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U=2.6 W/m2K κε ζπληειεζηή ζθίαζεο 0.52,  

 Δγθαηάζηαζε λένπ ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ κε απφδνζε 1060 kw θαη ζα ιεηηνπξγεί ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζχζηεκα ΖΤΘΑ,  

 Νέα ελεξγεηαθά fan coils θαη απνκάθξπλζε ησλ παιαηψλ. Με ηα λέα coils ζα 

θαιχπηνληαη νη ζεξκηθέο αλάγθεο ζην ρψξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ,  

 Σνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πςειήο απφδνζεο,  

 Δγθαηάζηαζε ηξηθαζηθψλ κεηαηξνπέσλ ζπρλφηεηαο ζηε πεξηνρή ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ,  

 Δγθαηάζηαζε ζπζηνηρίαο ππθλσηψλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην cosθ απφ 0.834 ζε 1.0 

θαη  

 χζηεκα απηνκαηηζκνχ BEMS ζηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, ζην αληιηνζηάζην 

θαη ζε άιια κέξε ηνπ θηηξίνπ. 

  

6.2. Δλεξγεηαθή Απόδνζε Κηηξίνπ Μεηά ηελ Δθαξκνγή ησλ Δπεκβάζεσλ 

ζην Κηίξην 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ζεξκνπεξαηφηεηαο δηαθφξσλ δνκηθψλ θαη κε ζηνηρείσλ 

ηνπ θηηξίνπ. Ο πίλαθαο ρσξίδεηαη ζε δχν ζηήιεο. Ζ κία ζηήιε αληηθαηνπηξίδεη ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ελψ ε δεχηεξε ζηήιε παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ κεηά ηηο 

ελεξγεηαθέο επεκβάζεηο.  
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Πίλαθαο 6.1: Σηκέο ζεξκνπεξαηφηεηαο δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ πεξηβιήκαηνο 

 

                                                              Τπάξρνπζα ηηκή    Νέα 

Σηκή 

                         U-value (W/m2K) 

Εμφανζσ ςκυρόδεμα 3,76 0,70 

Μπατικόσ Τοίχοσ 1,85 1,85 

Panels πολυουρεκάνθσ 0,35 0,35 

Πόρτα ςιδερζνια 6,0 6,0 

Σιδθροδοκόσ 6,0 6,0 

Panels οροφισ 0,9 0,42 

Polycarbonate 2πλου τοιχώματοσ 3,5 2,6 

Παράκυρο με 2πλο τηάμι 4,5 4,5 

 

Ζ ππάξρνπζα ελεξγεηαθή θαηεγνξία ηνπ θηεξίνπ είλαη H ελψ κέηα ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζα 

αλαβαζκηζηεί ζε θαηεγνξία Α. πνπδαία κείσζε ζα παξνπζηαζηεί ζηελ ρξήζε ηεο πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο.  
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6.3. Δλεξγεηαθνί Γείθηεο 

6.3.1. Γεληθά ηνηρεία  

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ππνινγηζκφο ηεο ππάξρνπζαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ ε ρξήζε ηνπ αλνηγκέλνπ δείθηε απφδνζεο (Normalised Performance Indicator, 

i.e NPI), ζπλίζηαηαη. Ζ NPΗ κέζνδνο ζπλίζηαηαη απφ ην Energy Efficiency Office (EEO) ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε ηηκψλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο κηαο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Ο παξαθάησ πίλαθαο, πίλαθαο 5.3 απεηθνλίδεη ηηο ελδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ NPI 

γηα ηα αζιεηηθά θέληξα. Σν NPΗ έρεη ψο κνλάδα κέηξεζεο  kwh/m
2
. Γηα λα ππνινγηζζεί ην NPI 

πξέπεη λα γίλεη ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. Απηφ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ κεληαίσλ ινγαξηαζκψλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ 

θαπζίκσλ. 

 

Πίλαθαο 6.2: Δλδεηθηηθέο ηηκέο NPI γηα αζιεηηθά θέληξα 

 

 

 

Δίδνο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο 

NPI 

Μεγάινο Καλνληθφο Μηθξφο 

Γπκλαζηήξηα: σο πξνο ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 

ρψξνπ 

>340 200-300 <200 

Κνιπκβεηήξηα: σο πξνο ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 

ρψξνπ 

>1390 1050-1390 <1050 

Κνιπκβεηήξηα:  σο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο πηζίλαο >5900 4900-5900 <4900 

 

Παξαθάησ δίδνληαη νη ζρέζεηο κε ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη o δείθηεο ηνπ NPI γηα ηελ ζπλνιηθή 

επηθάλεηα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 
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Πίλαθαο 6.3: Γηάθνξεο ηηκέο θαηαλάισζεο  

Οιηθή Δηήζηα 

Κηαλάισζε 

Δλέξγεηαο (kwh) 

2821480 

Δηήζηα 

Καηαλάισζε 

Δλέξγεηαο Γηα 

Θέξκαλζε 

Υώξσλ (kwh) 

Κνιπκβεηήξην 

0.55*2821480=1551814 

Γπκλαζηήξην 

0.75*2821480=2116110 

Δηήζηα 

Καηαλάισζε 

Δλέξγεηαο Πνπ 

Γελ 

Υξεζηκνπνηείηαη 

Γηα Θέξκαλζε 

(kwh) 

2821480 1551814 1269666 

Πξνζαξκνγή 

Δλέξγεηαο Γηα 

Θέξκαλζε 

Υώξσλ (kwh) 

Βαζκνεκέξεο 

γηα ηελ 

ηνπνζεζία 

=947 

πληειεζηήο θαηξνχ =2.6 

Πξνζαξκνγή ελέξγεηαο 

ιφγσ θαηξνχ 

=1551814*2.6=4034388,7 

πληειεζηήο 

αλεκνπξνζηαζίαο 

= 1.0 

Πξνζαξκνγή ελέξγεηαο 

ιφγσ αλεκνπξνζηαζίαο = 

1.0*4034388.7=4034388.7 
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Αλεγκέλε 

Υξέζε 

Δλέξγεηαο (kwh) 

 

1269666+403488.7=5304054.7 

Αλεγκέλε 

Δηέζηα Υξήζε 

Δλέξγεηαο Γηα 

Καλνληθέο Ώξεο 

ΛεηηνπξγΊαο 

(kwh) 

Ώξεο εηήζηαο 

ιεηηνπξγίαο 

ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

: 6012 h 

πληειεζηήο σξψλ ρξήζεο 

 

Αλεγκέλε εηήζηα ρξήζε ελέξγεηαο γηα θαλνληθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο: 

5304054.7*0.665=3528978.5 

Κνιπκβεηήξηα 

4000/6012=0.665 

Γπκλαζηήξηα 

4910 

 

 

Αλεγκέλνο 

Γείθηεο NPI 

(kwh/m
2
) 

Θεξκαηλφκελε επηθάλεηα= 2878m
2 

Άξα, 3528978.5/2878= 1226 NPI
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Όπσο παξαηεξείηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα κε ηελ κέζνδν NPI,  ε πξσηνγελήο ελέξγεηα αλά 

επηθάλεηα ππνινγίζηεθε ζηα 1226 kwh/m
2
 ελ αληίζεζε κε ηνλ ΚΔΝΑΚ πνπ ππνινγίζηεθε ζηα 

966,8 kwh/m
2
. Ζ απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ αγγίδεη ην 25% θαη ζεσξείην κηα 

θπζηνινγηθή δηαθνξά δηφηη ην ΚΔΝΑΚ δελ ιακβάλεη ππφςε ηα θνξηία απφ ηελ ζέξκαλζε ησλ 

θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ. πγθξίλνληαο ηνλ ΚΔΝΑΚ θαη ηελ κέζνδν NPI δηαπηζηψλεη θαλείο 

φηη ην NPI είλαη πην αθξηβέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ/ΜΔΣΡΧΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΣΔΗΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 

 

7.1. Δγθαηάζηαζε   Κεληξηθνύ   πζηήκαηνο   Δλεξγεηαθήο   Γηαρείξηζεο θαη 

Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζην Κνιπκβεηήξην 

 

Πξνθεηκέλνπ έλα θηίξην λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη αλάγθε 

λα παξαθνινπζείηαη ε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ θηεξίνπ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ελφο θηεξίνπ 

είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο λα παξζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα. Έηζη ε εθαξκνγή δηαθφξσλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ε 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη αλαγθαία. Έρεη απνθεπρζεί φηη ε ζσζηή 

εθαξκνγή θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά 15%.  

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκνηηθνχ θνιπκβεηεξίνπ ε πην ζνθή θίλεζε ψζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο είλαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο BMS. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο BMS 

επηηξέπεη ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ. Σν BMS δηαζέηεη κεηξεηέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζχζηεκα ηνπ θσηηζκνχ, ζηνλ εμαεξηζκφ θ.α. Σν 

BMS έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζηέιλεη είηε αζχξκαηα είηε ελζχξκαηα ηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο ζε 

έλα θαηαγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ελ ζπλερεία λα ηηο απνζεθεχεη. Οη κεηξήζεηο έπεηηα ζηέιλνληαη 

ζην θεληξηθφ ζχζηεκα (server) ηνπ BMS θαη έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχληαη 

νη απνδφζεηο ηνπ θηηξίνπ θαη λα γίλνληαη επεκβάζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη θαζψο ην BMS δχλαηαη λα 

εηδνπνηεί ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ νη θαηαλαιψζεηο πεξάζνπλ ηα πξνθαζνξηζκέλα 

φξηα. Σν BMS έρεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη θαη λα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

κέζσ γξαθεκάησλ αιιά θαη λα θάλεη πξνβιέςεηο κειινληηθψλ θαηαλαιψζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

ήδε απνζεθεπκέλα ζηνηρεία κέζσ εηδηθψλ αιγφξηζκσλ.  

 

ηηο παξαθάησ ζειίδεο ζα αλαιπζνχλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ζπζηεκάησλ θαη νη ηερληθέο 

πεξηγξαθέο.  
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Έιεγρνο Θέξκαλζεο θαη Φσηηζκνύ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

Ο έιεγρνο ηεο ζέξκαλζεο αιιά θαη ηνπ θσηηζκνχ ζα γίλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ κε ςεθηαθφ 

ζχζηεκα ήηνη Direct Digital Control (DDC). Σν ςεθηαθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ κηα 

θεληξηθή κνλάδα ήηνη ην controller θαη ππνκνλάδσλ εηζφδσλ /εμφδσλ ήηνη ηα I/O modules.  

Ζ θεληξηθή κνλάδα έρεη ψο εμήο. Σνπνζεηείηαη πάλσ ζε ξάγα πίλαθα (DIN Rail) θαη δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλε κλήκε έσο 256ΜΒ. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη δεδνκέλα ψο θαη 2GB 

(ζε SD θάξηα) θαη ην εζσηεξηθφ ξνιφη ππνζηεξίδεηαη κε κπαηαξία. Ζ κνλάδα είλαη ζπλδεδεκέλε 

απεπζείαο κε ην δίθηπν KNX θαη ην M-BUS. Γηαζέηεη επίζεο θαη ελζσκαησκέλν web-server θαη 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κέζσ ησλ I/O module ζην δίθηπν CANbus. Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη 

κία ηέηνηα θεληξηθή κνλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 7.1: Κεληξηθή κνλάδα ηύπνπ DEOS DS-810 ή 600 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζε άιιεο ηδηφηεηεο ηεο θεληξηθήο κνλάδαο:  

 

1) Οη ηδηφηεηεο ηνπ δηαχινπ δηαζέηνπλ κέγηζην κήθνο 5 km θαη ηαρχηεηα 1000kbits/sec,  
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2) Γηαζέηεη νπηηθνπνηήζε κε πιήξεο γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ζεη γξαθηθψλ θαζψο θαη 

animated graphics, size adjustment, flashing, rotating, vector graphics θαη positioning of 

objects,  

3) Πνιιαπιά επίπεδα πξφζβαζεο, 

4) Βνήζεηα online, 

5) Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο απφ απνκαθξπζκέλν ζεκείν, 

6) Υξήζε ρξνλνδηαθνπηψλ ζε εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, εηήζηα βάζε θαζψο θαη ζε αξγίεο,  

7) Πιήξεο  δπλαηφηεηα  counter,  αζξνηζηψλ  θιπ, ζηνλ  ίδην  ηνλ  controller  (θαη  ηελ 

νπηηθνπνίεζε) θαη  

8) Γελ επηβάιιεηαη ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο ζε εηήζηα βάζε.  

 

Πεξηγξαθή κνλάδσλ εηζόδσλ / εμόδσλ (I/O modules) 

 

Οη κνλάδεο εηζφδσλ/εμφδσλ ηνπνζεηνχληαη ζε ξάγα πίλαθα θαη ζπλδένληαη κε ην θεληξηθφ 

ζχζηεκα CANbus. Οη ηδηφηεηεο ησλ κνλάδσλ απηψλ αθνξνχλ φηη ην κέγηζην κήθνο είλαη 5 km 

θαη ηαρχηεηα 1000kbits/sec (φπσο θαη ηεο θεληξηθήο κνλάδαο) θαη δηαζέηνπλ ρεηξνθίλεην έιεγρν. 

Έλαο ελδεηθηηθφο ηχπνο κνλάδαο εηζφδνπ/εμφδνπ είλαη ν DEOS ΗΟ Modules Series. 

 

Σέινο, ζα γίλεη πεξηγξαθή ησλ ηνπηθψλ ζεξκνζηαηψλ/ειεγθηψλ FCU. Δλδεηθηηθφο ηχπνο είλαη ν 

DEOS CORA-CAN ή CODI-CAN. Οπζηαζηηθά νη ηνπηθνί ζεξκνζηάηεο είλαη ηα γλσζηά fac coil 

units. Σα FCU είλαη κνλάδεο νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ηνίρν θαη έρνπλ νζφλε LCD πνπ 

απεηθνλίδεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο. Σα FCU ζα ζπλδένληαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα ζην 

δίθηπν CANbus. Όπσο θαη κε ηα άιια ζηνηρεία έηζη θαη ην FCU δηαζέηεη 5 km δηαχινπ κε 

ηαρχηεηα 1000kbits/sec. Καη πάιη ηα FCU έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρνληαη κέζσ ηνπ 

ειεγθηή. Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη έλαλ ελδεηθηηθφ ηχπν ζεξκνζηάηε.  
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 Δηθόλα 7.2: Δλδεηθηηθόο ηύπνο ζεξκνζηάηε DEOS CORA-CAN ή CODI-CAN 

 

Σν ζχζηεκα ηεο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ηνπ θσηηζκνχ ζα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα. Σν θάζε 

ζχζηεκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ.  

 

Πεγέο Θεξκόηεηαο/Λέβεηεο 

 

Ο ιέβεηαο ζα μεθηλάεη ζχκθσλα κε ην ρξνλνπξφγξακκα πνπ έρεη νξηζηεί εμ‟αξρήο. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα ζα αληηζηαζκίδεηαη πιήξσο κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ε 

αληηζηαζκηζηηθή θακπχιε ζα κπνξεί λα αιιάδεη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο νπηηθνπνηήζεο. 

Κπθιηθή ελαιιαγή ησλ πεγψλ ζεξκφηεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα. Γειαδή, φηαλ ε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο κεηψλεηαη θάησ απφ 

νξηζκέλα φξηα, ηφηε ζα ηίζεηαη ζε εθθίλεζε ε επφκελε πεγή ζεξκφηεηαο.  

 

Έιεγρνο ησλ αληιηώλ 

 

Ζ ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ζηηο αληιίεο ζα παξαθνινπζείηαη ελδειερψο κε 

έλαλ αιγφξηζκν. πγθεθξηκέλν, εάλ ην DT>15
0
C ηφηε ε ηαρχηεηα ηεο αληιίαο ζα απμάλεηαη θαηά 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

69 

 

10%. Δπίζεο, ε θάζε αληιία έρεη απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ON/OFF θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηακέηξεζε θαη απεηθφληζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε αληιίαο.   

 

Έιεγρνο ζέξκαλζεο πηζίλαο 

 

πλερψο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ δεμακελψλ κε ηε βνήζεηα ρξνλνπξνγξακκάησλ. Δάλ 

δηαπηζησζεί φηη νη πεγέο ζεξκφηεηαο δελ επαξθνχλ ηφηε ε ζέξκαλζε ζηηο δεμακελέο ζα γίλεηαη 

αδξαλήο.  

 

Έιεγρνο ρώξσλ απνδπηεξίσλ  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζην ρψξν ησλ απνδπηεξίσλ ζα εθαξκνζηνχλ 

ρξνλνπξνγξάκκαηα θαη ζε απηφ ηνλ ρψξν.  

 

Έιεγρνο κνλάδσλ αλεκηζηήξσλ (FCU) 

 

Οη ζεξκνθξαζίεο θαη νη ηαρχηεηεο ησλ FCU  ζα ειέγρνληαη κε ηνπηθφ ζεξκνζηάηε θαη ν έιεγρνο 

ζα είλαη αλαινγηθφο. Όπσο θαη ζηηο δεμακελέο ζα ππάξρεη θαη εδψ ε δπλαηφηεηα ηεο 

αδξαλνπνίεζεο.  

 

Έιεγρνο θσηηζκνύ  

 

Ο θσηηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζα ειέγρεηαη κε ρξνλνπξφγξακκα θαζψο θαη κε εμσηεξηθά 

θσηνθχηηαξα. Κάζε θσηηζηηθφ ζα δηαζέηεη μερσξηζηά κπνπηφλ.  

 

Όπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ελέξγεηαο ζα είλαη πιήξσο 

ςεθηαθφ. Δίλαη κείδνλνο ζεκαζίαο λα αλαθεξζεί πσο φινο ν ςεθηαθφο εμνπιηζκφο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα εηαηξεία. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα δηάθνξα 

ζεκεία πνπ ζα ειέγρνληαη ζην θηίξην ηνπ θνιπκβεηεξίνπ:  
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1.   Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε ζπζηήκαηνο ΖΘΤΑ 

2.   Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε ιεβήησλ 

3.   Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε κεραλνζηαζίνπ πηζίλαο 

4.   Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε ζπγθξνηήκαηνο αληιηνζηαζίνπ. 

5.   Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε θσηηζκνχ θνιπκβεηεξίνπ 

6.   Θεξκηδνκέηξεζε ζέξκαλζεο πηζίλαο (κέζσ ζεξκηδφκεηξνπ εμφδνπ παικνχ). 

7.   Θεξκηδνκέηξεζε ζέξκαλζεο ρψξνπ (κέζσ ζεξκηδφκεηξνπ εμφδνπ παικνχ). 

 

7.2. Μέηξα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζην Κηίξην ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

7.2.1. Γεληθά ηνηρεία   
 

Έλα ζπνπδαίν ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο ηεο ελέξγεηαο  απνηειεί ε  κφλσζε ησλ ηνηρίσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο.  Ζ εμσηεξηθή κφλσζε ηνπ ηνίρνπ ιεηηνπξγεί σο 

ζεξκνκφλσζε  θαη απηφ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη αιιά θαη ζε 

πεξίπησζε θσηηάο, ππάξρεη κηα ζρεηηθή επηβξάδπλζε (πεξηέρεη επηβξαδπληηθφ θσηηάο).  Σα 

εμσηεξηθά κνλσηηθά έρνπλ ζπλήζσο αθξψδεο κνξθή  κε θιεηζηέο θπςέιεο θαη παξάγνληαη απφ 

ζεξκνπιαζηηθή πνιπζηεξίλε. Όπσο θαη κε άιια παξφκνηα πιηθά, ε ηειηθή κνξθή ηεο 

πνιπζηεξίλεο είλαη  νη πιάθεο κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πνιπκεξηζκνχ  θαη ηεο εμέιαζεο.  Υεκηθά 

απνηειείηαη απφ θξπζηαιιηθή πνιπζηεξίλε (θαηαιακβάλεη ην 88-93% ηνπ βάξνπο)  θαη έλα 

πνιπκεξέο νμπγφλν θαη άλζξαθα.  

 

Πξνθεηκέλνπ ε πνιπζηεξίλε λα πάξεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή  ε δηαδηθαζία ηεο εμέιαζεο πξέπεη 

λα νινθιεξσζεί. Όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε δεκηνπξγείηαη έλα δνκηθφ πιηθφ ην νπνίν είλαη 

νκνηνγελέο θαη έρεη θιεηζηέο πνιπεδξηθέο θπςέιεο κε αθξψδε δνκή. Ζ ηειηθή κνξθή ινηπφλ ηεο 

πνιπζηεξίλεο πξνζθέξεη πςειέο θαη δηαξθνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο 

θαη  κεδεληθή πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα.  

  

Οη θψδηθεο ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά είλαη νη ΔΝ 12088 θαη ΔΝ 13501-1.  

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεη επηγξακκαηηθά  ηεο ηδηφηεηεο ελφο ηππηθνχ κνλσηηθνχ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εμσηεξηθή ηνηρνπνηία.  
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Πίλαθαο 7.1: Ηδηόηεηεο κνλσηηθνύ πιηθνύ εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο 

 

Ηδηόηεηεο Σηκή  Καλνληζκόο 

Ππθλφηεηα (Kg/m3) >30 ΔΝ 1602 

πληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο W/mK 
0,036 ΔΝ 12667 & 

ΔΝ 12939 

Καηεγνξία αθνπζηηθφηεηαο E ΔΝ 13501-1 

Μαθξνρξφληα απνξξφθεζε λεξνχ κε 

δηάρπζε (% θαηά φγθν) 

<3 ΔΝ 12088 

Αληνρή ζε ζπκπίεζε ζ10%  (min) (KPa 250 ΔΝ 826 

Γηαζηνιηθή ζηαζεξφηεηα <5% ΔΝ 1604 

Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο (
0
C) -50 έσο 

+70 

ΔΝ 13501-1 

 

 

7.2.2. Μόλσζε  Οξνθήο  Κνιπκβεηεξίνπ  θαη  Μόλσζε  Κηηξίνπ  Λεβεηνζηαζίνπ 

/Απνδπηεξίσλ 

 

Ζ νξνθή ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαζψο θαη ην ιεβεηνζηάζην ζα κνλσζνχλ κε πάλει 

πνιπνπξεζάλεο. Σα πάλει απνηεινχληαη απφ δχν ειάζκαηα θαη ελδηάκεζα θέξνπλ κφλσζε απφ 

ζθιεξή δηνγθσκέλε απηνζβπλφκελε πνιπνπξεζάλε. Ήηνη ηχπνπ sandwich. Σν εμσηεξηθφ 

έιαζκα ζα είλαη ηξαπεδνεηδνχο κνξθή. Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην εμσηεξηθφ πάλει κε 

ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο.  

 

Δηθόλα 7.3: Eμσηεξηθό πάλει 
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Σν εζσηεξηθφ πάλει απφ ηελ άιιε ζα θέξεη απιαθψζεηο. 

  

Σα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πάλει ζα είλαη βακκέλα ζχκθσλα κε ηνπο ΔΝ 10142-10147 

θψδηθεο. Ζ ζχλδεζε ηνπο ζα είλαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε δηείζδπζε 

φκβξησλ. Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηελ ζχλδεζε απηή.  

 

Δηθόλα 7.4: ύλδεζε κε ραξαθηεξηζηηθά ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε δίεηζπδε ησλ όκβξησλ 

 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πάλει πνιπνπξεζάλεο.  

•   Ππθλφηεηα: 40+/-2 kg/m3 

•   πκπεξηθνξά ζε ππξθαγηά: POL type B3 – B2 

•   Πνζνζηφ θιεηζηψλ θπςειψλ: 95 - 98% 

•   πξξίθλσζε ζηηο θνπέο: +/- 4mm. 

 

7.2.3. Νέα Πνιπθαξβνληθά Φύιια ζηα Αλνίγκαηα ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

Σα αλνίγκαηα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα θαιπθζνχλ κε έλα είδνο πνιπκεξψλ πιαζηηθψλ ηα νπνία 

είλαη έλα απφ ηα πην πξνεγκέλα πιηθά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο. Παξέρνπλ επίζεο πςειή αληνρή 

ζε ρηππήκαηα. Σν πιηθφ νλνκάδεηαη polycarbonate θαη αθνξά πνιπθαξβνληθά θχιια ηα νπνία 

είλαη θπςεισηά θαη επίπεδα θαη παξέρνπλ ηαπηφρξνλα πξνζηαζία απφ ηηο ππεξηψδεο αθηίλεο ηνπ 

ειίνπ (UV). Οη δηαζηάζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο 2,10 m επί 6,00 m. Σα θχιια ζα έρνπλ επίζεο 

εληρπζεί κε εηδηθά πξνζηαηεπηηθά θίικ ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα γδαξζίκαηα. Παξαθάησ, 

παξαηίζνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ψζηε ηα θχιια λα είλαη 

επνηθνδνκεηηθά θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο.  
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 Σν βάξνο ηνπο λα είλαη ειαθξχ θαη ζα «ζπάεη» κε ηνλ εμήο ηξφπν 

 

o 50% ην βάξνο ηνπ γπαιηνχ  

o 43% ην θχιιν ηνπ αινπκηλίνπ 

 

 Άζξαπζηα, 

 Να παξέρνπλ ζεξκνκφλσζε θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη θσηνδηαπέξαηα, 

 Να είλαη εχθακπηα ψζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θακπχισζεο ζε ςπρξφ θαηαζηάζεηο 

κε ειάρηζηε αθηίλα 200 θνξέο ην πάρνο, 

 Να είλαη αλζεθηηθά ζηηο ππεξηψδεο αθηίλεο θαζψο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα κελ 

αιινηψλνληαη ζηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο λα κελ αιινηψλνληαη ζηηο δηάθνξεο 

ρεκηθέο νπζίεο, 

 Να είλαη εγθεθξηκέλα θαηά DIN 4102 B1 (Γεξκαληθέο πξνδηαγξαθέο) θαη 

 Δχθνιε ηνπνζέηεζε θαη παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπο.  

 

Σν είδνο ησλ πνπθαξβνληθψλ θχιισλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θνιπκβεηήξην ζα έρνπλ πάρνο 

10 ρηιηνζηά ηχπνπ «Λεπθφ Opal 305» θαη δηαζέηεη αθφκε ζπληειεζηή ζθίαζεο 0,52.  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπθαξβνληθψλ 

θχιισλ ηχπνπ «Λεπθφ Opal 305».  

 

Πίλαθαο 7.2: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 3-ηνηρσκάησλ πνιπθαξβνληθώλ θύιισλ 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΟΛΤΚΑΡΒΟΝΗΚΧΝ ΦΤΛΛΧΝ 

Πάρνο (mm) 4 6 8 10 16 20 16 20 25 32 

Σνηρψκαηα 2 3 4 5 7 

Πιάηνο 

(mm) 

2.100 2.100 1.200 

Μήθνο (mm) 6.000 
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Βάξνο 

(kg/m2) 

0,8 1,3 1,5 1,7 2,7 3,2 2,55 3,1 3,2 3,5 

Θεξκηθή κεηάδνζε 

U-value 

(W/m2K) 

3,9 3,5 2,9 2,6 2,3 2,2 2,1 1,9 1,5 1,4 

U-value 

(kcal/m2C) 

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

Φσηνδηαπεξαηόηεηα % 

Γηάθαλν 85 81 81 74 74 75 65 65 69 66 

Μπξνλδέ 57 51 65 41 37 35 30 30 35 35 

Λεπθφ 58 57 57 52 52 52 40 40 42 42 

Λεπθφ 30%  37 37 35 32 32   35 36 

Αλάθιαζεο     43  35  37 35 

πληειεζηήο Ζιηαθήο Θεξκόηεηαο % 

Γηάθαλν 83 80 82 75 73 77 68 68 61 60 

Μπξνλδέ 66 66 70 57 57 57 50 50 50 50 

Λεπθφ 66 66 65 62 63 63 45 45 50 54 

Λεπθφ 30%  47 47 45 44 43   37 35 

Αλάθιαζεο     45  40  43 43 

 

 

 

πληειεζηήο θίαζεο 

Γηάθαλν 0,95 0,91 0,94 0,86 0,86 0,88 0,78 0,78 0,61 0,69 

Μπξνλδέ 0,76 0,76 0,80 0,65 0,65 0,65 0,57 0,57 0,57 0,57 

Λεπθφ 0,76 0,76 0,75 0,71 0,72 0,72 0,52 0,52 0,57 0,62 

Λεπθφ 30%  0,54 0,54 0,52 0,50 0,49   0,42 0,40 

Αλάθιαζεο     0,52  0,46  0,49 0,49 

πληειεζηήο Γξακκηθήο Γηαζηνιήο 6,5 x 106 (m/m0C) 
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7.2.4. Δγθαηάζηαζε  Νένπ  Λέβεηα Αεξίνπ 1060 Kwth 

 

ην θνιπκβεηήξην ζα εγθαηαζηαζεί λένο ιέβεηαο αεξηνχ, πςειήο απφδνζεο θαη ζα έρεη ηζρχ 

1060 kWt θαη ζα θαηαξγεζνχλ νη δχν παιηνί. Ο λένο ιέβεηαο ζα είλαη ραιχβδηλνο θαη είλαη 

ηξηπιήο δηαδξνκήο θαπζαεξίσλ κε βεβηαζκέλε θπθινθνξία. Απηφ ζεκαίλεη φηη εληφο ηνπ 

ζαιάκνπ θαχζεο ζα ππάξρεη ππεξπίεζε. Ο ηχπνπο ηνπ ζα είλαη αεξηαπισηφο θαη ην θάιπκκα ηνπ 

θαπλνζαιάκνπ ζα είλαη δηαηξεηφ. Σν πίζσ θάιπκκα ηνπ ζαιάκνπ ζα απνηειείηαη απφ έλα θαη 

κφλν ηεκάρην θαη ζα πξνζαξκφδεηαη κε ηελ βνήζεηα θνριηψλ (φπσο θαη ην εκπξφο θάιπκκα).  

 

Οη δηαδξνκέο ησλ θαπζαεξίσλ ζα ειέγρνληαη ψζηε λα γίλεηαη ζσζηφο θαζαξηζκφο. Παξάιιεια 

κε απηφ, νη ηαρχηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ίδηα ζε φια ηα ζεκεία ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηπρία ν απηνθαζαξηζκφο θαη κεδεληθή δηαξξνή αηζάιεο.  

 

Ο λένο ιέβεηαο ζα έρεη αληνρή ζηελ πίεζε κέρξη θαη 6 atm. Θα έρεη ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ην 

εθάζηνηε DΗΝ (γεξκαληθή πξνδηαγξαθή) θαη ζα αθνινπζεί θαη ηα επξσπατθά πξφηππα ησλ EN 

304, 303-1, 303-2, 303-3. Παξάιιεια ζα αθνινπζεί ηνπο πεξηβαιιφληηθνχο επξσπατθνχο 

θαλνληζκνχο νη νπνίνη είλαη EN 303-2 kai EN 267. ηνλ ρψξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

θαχζε, ππξίκαρνη πιίλζνη ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ην πάρνο ηνπο ζα είλαη ηέηνην πνπ ην ζπληζηά ν 

θαηαζθεπαζηήο. ην ρψξνπ ηνπ ιέβεηα: 

 

 Θα ππάξρνπλ παιφθξαθηεο νπέο επίβιεςεο ηεο ππξάο, ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαζψο θαη ησλ αεξηαπιψλ θαη αζθαιείαο γηα ηελ ππεξπίεζε ζηνλ ρψξν ηεο θαχζεο,  

 Πιάθα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θαπζηήξα, ρπηνζηδεξή κε ηελ αληίζηνηρε νπή,  

 Μαλφκεηξν θιίκαθαο 0-12 atm θαη καλφκεηξν κε δηθιείδα ειέγρνπ θαη δνθηκήο,  

 Θεξκφκεηξν θιίκαθαο 0-150 oC,  

 Δθθελσηηθφ θξνπλφ 

 ηφκην ιήςεο ζεξκνχ λεξνχ 

 ηφκην ζχλδεζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ ζεξκνχ λεξνχ 

 Σν θχξην ζψκα ηνπ ιέβεηα ζα θέξεη εμσηεξηθή ζεξκηθή κφλσζε απφ παινβάκβαθα 

πάρνπο 3cm θαη εηδηθνχ βάξνπο 30 kgr/m3, κε επηθάιπςε απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50 mm. 

 βάζε απφ ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο  

  Βαιβίδα αζθαιείαο,   
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 Γχν   ζεξκνζηάηεο   εκβαπηηδφκελνπο   πεξηνρήο   κέρξη   115oC   επελεξγνχληεο   ζηνλ 

θαπζηήξα ηνπ ιέβεηα. Ο έλαο ζεξκνζηάηεο ζα είλαη αλψηαηνπ νξίνπ (max ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα). Απηφο ν ζεξκνζηάηεο ζα επηδέρεηαη ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

κφλν κε ηελ ρξήζε εξγαιείνπ. Ο άιινο ζεξκνζηάηεο ζα ξπζκίδεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ 

λεξνχ ηνπ ιέβεηα ζηα επηζπκεηά φξηα. 

 Γηάηαμε δνθηκήο θαη ειέγρνπ πιεξφηεηαο ηνπ ιέβεηα. 

 Πξεζζνζηάηε  αλψηαηεο  επηηξεπηήο  πίεζεο  ζηνλ  ιέβεηα  πνπ  ζα  επελεξγεί  ζηνλ 

θαπζηήξα. 

 Αζθαιηζηηθφ  έλαληη  έιιεηςεο  λεξνχ  ζην  ιέβεηα  πνπ  επελεξγεί  ζηνλ  θαπζηήξα  κε 

βνεζεηηθέο επαθέο γηα ηελ ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ. 

 Πξεζζνζηάηε ειάρηζηεο επηηξεπηήο πίεζεο ζηνλ ιέβεηα πνπ επελεξγεί ζηνλ θαπζηήξα. 

 Γηάηαμε πιήξσζεο ηνπ ιέβεηα κε κεησηήξα πίεζεο 4bar κε αθαηξεηή ζχλδεζε κέζσ 

ειαζηηθνχ ζσιήλα. 

 Γηαρσξηζηή αέξα εμνπιηζκέλν κε απηφκαηα εμαεξηζηηθά δηακέηξνπ ίζε κε ηελ δηάκεηξν 

αλαρψξεζεο ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 

 

Ο αλάδνρνο, πξηλ ηελ παξαγγειία θαη πξνζθφκηζε ηνπ ιέβεηα, νθείιεη λα ππνβάιιεη πξνο 

έγθξηζε ζηελ επίβιεςε, έληππν ή ζρέδην ηνπ θαηαζθεπαζηή, φπνπ ζα θαίλνληαη: 

 

 Ζ ζπγθξφηεζε θαη νη δηαζηάζεηο ησλ ιεβήησλ, 

 Σα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ θαηαζθεπή πιηθά θαηά είδνο θαη δηαζηάζεηο (πάρνο), 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ κνλσηηθνχ πεξηβιήκαηνο θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ καλδχα, 

 Ο  ηξφπνο  εζσηεξηθήο  ππξίκαρεο  επέλδπζεο  θαη  νη  δηαζηάζεηο  πιίλζσλ,  εθ'  φζνλ 

απαηηείηαη ππξίκαρε επέλδπζε θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη  

 Οη ζέζεηο ησλ ζηνκίσλ αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο ζεξκνχ λεξνχ θαη ηνπ θξνπλνχ 

εθθέλσζεο. 

 

Οη θαηαζθεπαζηέο (εθείλνη πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνιπκβεηεξίνπ), είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ ζσζηή παξάδνζε ηνπ ιέβεηα. Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα έξζεη 

ζπλαξκνινγεκέλνο θαη λα είλαη έηνηκνο πξνο ηνπνζέηεζε. Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζα 

ρξεηαζηνχλ κφλν νη αλαγθαίεο ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα θαπζίκνπ, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη 

θανλνδφρνπ. 
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7.2.5. Δγθαηάζηαζε Νέσλ Κιεηζηώλ Γνρείσλ Γηαζηνιήο 

7.2.5.1. Δγθαηάζηαζε Νένπ Κιεηζηνύ Γνρείνπ Γηαζηνιήο γηα ηνλ Λέβεηα 1060 Kwth  & 

ζην Θεξκνδνρείν 

 

Ο λένο ιέβεηαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ λέν θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο ην νπνίν ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ DIN-4751/2. Σν ζχζηεκα ζα έρεη κνξθή 

κεκβξάλεο ην δνρείνπ ηνπ ζα είλαη είηε θπιηλδξηθφ είηε ζθαηξηθφ θαη ζα πεξηέρεη άδσην ζε πίεζε 

αλάινγε κε ην χςνο ηεο εγθαηάζηαζεο. Γεληθά ε πίεζε θπκαίλεηαη ζηηο 5 atm θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαη 6 atm θαηά ηελ πίεζε δνθηκήο. Σν κέγεζνο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη γεληθά δελ γίλεηαη απνδεθηφ ην κέγεζνο ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχ 

ηνπ ιέβεηα.  Αλαιπηηθά, ην θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο (ΚΓΓ) απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ: 

 

 Κέιπθνο ραιχβδηλν ζε ζρήκα ζθαηξηθφ ή θπιηλδξηθφ,  

 Διαζηηθή κεκβξάλε κε πςειή αληνρή θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθφ θανπηζθνχθ,  

 Αλακνλή ζχλδεζεο,  

 Βαιβίδα εθθέλσζεο,  

 Μαλφκεηξν.  

 

ΚΓΓ ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζην ζεξκνδνρείν. Θα έρεη ρσξεηηθφηεηα 1000 ιίηξα θαη ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ θαη ην ΚΓΓ ζην ρψξν ηνπ ιέβεηα. Σν 

ΚΓΓ ηνπ ζεξκνδνρείνπ θέξεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλν ηνπ ιεβεηνζηάζηνπ.  

 

7.2.6. Μνλώζεηο Όισλ ησλ σιελώζεσλ, Γηαθνξεηηθώλ Γηακέηξσλ & ησλ  Γπν 

Γηαλνκέσλ (Πξνζαγσγήο/Δπηζηξνθήο ΕΝΥ) ηνπ Θεξκηθνύ πζηήκαηνο ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζεξκηθή κφλσζε ζε 

φινπο ηνπ κεηαιιηθνχο ζσιήλεο πνπ θέξνπλ δεζηφ λεξφ. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

κφλσζε ζα ρξεηαζηεί λα πεξαζηνχλ δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο θαηάιιειν γηα ην ζθψξν. Ζ 

θχξηα κφλσζε ζα απνηειείηαη απφ θνγρχιηα κνλσηηθνχ ζπλζεηηθνχ πιηθνχ (θπξίσο θανπηζνχθ). 

Σα θνγρχιηα ζα πξέπεη λα είλαη εχθακπηα θαη λα δηαζέηνπλ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο  

ι ≤ 0,036 W/mock. Δπίζεο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο πηζηνπνίεζεο ΗΟ ΔΝ 29001 θαη ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά γηα  
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ζπληειεζηέο  κ,  ι  θαη ππξαζθάιεηα. Ζ ππξαζθάιεηα ζα είλαη ηχπνπ Β1 ζχκθσλα κε ην DIN 

4102. 

 

Σν πάρνο ηνπ πιηθνχ ζα θπκαίλεηαη ζηα 13-19 ρηιηνζηά θαη απηφ νθείιεηαη ιφγσ ησλ δηακέηξσλ 

ησλ ζσιήλσλ. Σν κνλσηηθφ πιηθφ ζα πξνζηαηεχηε απφ θχιια αινπκηλίνπ πάρνπο 6mm. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηηο 

ζσιελψζεηο.  

 

Πίλαθαο 7.3: Υαξαθηεξηζηηθέο δηαζηάζεηο κνλσηηθώλ πιηθώλ γηα ζσιελώζεηο 

 

Δμσηεξηθή Γηάκεηξνο σιήλσλ      Πάρνο κόλσζεο (in – mm)   Αλνρέο 

πάρνπο (mm) 

1/2" ¾” - 19 +/- 2,0 

1” ¾” - 19 +/- 2,0 

1 ½” ¾” - 19 +/- 2,0 

2” 1”- 25 +/- 2,5 

3” 1”- 25 +/- 2,5 

4” 1”- 25 +/- 2,5 

 

 

Δθηφο απφ ηηο ζσιελψζεηο ζα πξέπεη λα κνλσζνχλ θαη νη βαιβίδεο θαη ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηνπο δχν δηαλνκείο-ζπιιέθηεο – πξνζαγσγήο/επηζηξνθήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ, 

πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ εχθακπηα θχιια ή ξνιά κε ζρεηηθά κηθξφ πάρνο ηεο ηάμεσο ησλ 

13 ρηιηνζηψλ.  

 

7.2.7. Αληηθαηάζηαζε Τπαξρόλησλ Fan-Coils κε Νένπο Δλεξγεηαθά Πην Απνδνηηθνύο 

 

Σα fan coils ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε πην λέα coils θαη ζα είλαη θπζηθά πην απνδνηηθνί. Σα 

αμνληθά αεξφζεξκα ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ρξήζε ΕΝ. Σν ΕΝ ζα πξνέξρεηαη απφ ην λέν 

ιεβεηνζηάζην. ην θάζε αεξφζεξκν επηβάιιεηαη λα ιεηηνπξγεί ζεξκηθφ θνξηίν 70 kWth  θαη λα 
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είλαη ζπλδεδεκέλν κε αγσγνχο αέξα. Ζ παξαγσγή ζεξκνχ αέξα πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζηα  6000 

m3/h, κε θηλεηήξα αλεκηζηήξα 4-πνιηθφ, ζηηο 1400 rpm. 

 

7.2.8. Δγθαηάζηαζε   Νέσλ   Τςειήο   Απόδνζεο   Κπθινθνξεηώλ-Αληιηώλ  ζην Θεξκηθό 

ύζηεκα 

 

Σν δεζηφ λεξφ ζα θπθινθνξεί ζηνπο ζσιήλεο κέζσ αληιηψλ θπθινθνξίαο έρνληαο ζηφκηα 

αλαξξνθήζεο θαη θαηάζιηςεο ζε επζεία κνξθή.  

 

Ζ αληιία ζα πεξηβάιιεηαη απφ θαηφ ρπηνζίδεξν κε επίζηξσζε θαηαθφξεζεο. Ζ πεηξσηή ζα 

είλαη απφ εληζρπκέλν πιαζηηθφ (παινλήκαηα) θαη ν άμνλαο ηνπ αλνημείδσην ράιπβα κε 

θνπδηλέηα άλζξαθα θαη κεηαιιηθή επίζηξσζε. Ο δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο αληιίαο ζα 

πξέπεη αθνινπζεί ηνπο παξαθάησ επξσπατθνχο θαλνληζκνχο.  

 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηόηεηα EN 61800-3 

Δθπνκπή Παξεκβνιώλ EN 61000-6-3 

Δθπνκπή Παξεκβνιώλ EN 61000-6-2 

 

Οη θπθινθνξεηέο/αληιίεο ζα πξέπεη δηαζέηνπλ θνπκπί on/off θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ξχζκηζεο γηα: 

 

 dp-c (ζηαζεξή δηαθνξά πίεζεο), 

 dp-v (κεηαβαιιφκελε δηαθνξά πίεζεο), 

 dp-T      (δηαθνξά      πίεζεο      ειεγρφκελε      κέζσ      ζεξκνθξαζίαο)      κέζσ 

νζφλεο/ζηνηρείνπ  IR, Modbus, BACnet, LON ή Can, 

 Όξην Q γηα πεξηνξηζκφ ηεο κέγηζηεο παξνρήο (ξχζκηζε κέζσ ζηνηρείνπ  IR), 

 Λεηηνπξγία κε  ζηαζεξέο ζηξνθέο (ξχζκηζε ζηαζεξψλ ζηξνθψλ), 

 Απηφκαηε ιεηηνπξγία κείσζεο (απηνεθκάζεζε) θαη  

 Ρχζκηζε νλνκαζηηθψλ ηηκψλ ή αξηζκνχ ζηξνθψλ. 

 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

63 

 

7.2.9. Δγθαηάζηαζε  πζηήκαηνο  πκπαξαγσγήο  Ζιεθηξηζκνύ  θαη  Θεξκόηεηαο 

Τςειήο Απνδνηηθόηεηαο (Ζ.Θ) 

 

Όπσο θαη ν ηίηινο καξηπξεί ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγθαηάζηαζε ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα αξρηθή πεγή ελέξγεηαο. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ζέξκαλζε θαη γηα ςχμε κε ηελ βνήζεηα κεραλψλ απνξξφθεζεο.  

Ζ αξρηθή πεγή ελέξγεηαο αθνξά κηα κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο κε ηζρχ πεξί ηα 3000 kW. 

Λφγσ ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπο, κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο σζηφζν απηφ 

έρεη σο αληίθηππν ζην κεγάιν θφζηνο αγνξάο. Απφ ηελ άιιε, είλαη θαηάιιειεο φζνλ αθνξά 

ζπλερή ρξήζε φπσο είλαη θαη νη αλάγθεο ελφο θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Παξαθάησ, γίλεηαη πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ εμαξηεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο θαη γεληθά ην ζχζηεκα ηεο 

ζπκπαξαγαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα θηινμελείηαη ην φιν 

ζχζηεκα νλνκάδεηαη ζηαζκφο.  

 

Ο ζηαζκφο ζα δηαζέηεη ηα εμήο: 

 

 Γηάηαμε ηξνθνδνζίαο κε Φπζηθφ Αέξην,  

 Δκβνινθφξν κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο κε ρξήζε θαπζίκνπ ην Φπζηθφ Αέξην πνπ 

δηαηίζεηαη απφ ην δίθηπν ηεο ΔΠΑ Αηηηθήο,  

 Ζιεθηξνγελλήηξηα ζπδεπγκέλε κε ηε κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο, 

 Γηάηαμε αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο ςχμεο ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, 

 Γηάηαμε  αλάθηεζεο  ηεο   ζεξκφηεηαο  ςχμεο   ηνπ   ιαδηνχ  ιίπαλζεο  ηνπ   θηλεηήξα 

εζσηεξηθήο θαχζεο, 

 Γηάηαμε αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηε ςχμε 1νπ ζηαδίνπ ηνπ κείγκαηνο θαπζίκνπ 

αέξα,  

 Γηάηαμε αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο, 

 Γηάηαμε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο ηεο ΓΔΖ, 

 Γηάηαμε ζχλδεζεο κε ηα θπθιψκαηα ζέξκαλζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη  

 χζηεκα θεληξηθνχ ειέγρνπ ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο ΖΘ θαη ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ΒΔΜS. 
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Ο ζηαζκφο ζα θαηαζθεπαζηεί δίπια απφ ην ιεβεηνζηάζην. Ο ρψξνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) είλαη πεξί 

ηα 100m
2
 θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδνηηθή θαη 

αζθαιή παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιειεο θαη πηζηνπνηεκέλεο αληιίεο, βαιβίδεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 

βιαβψλ, ειεθηξηθφ πίλαθα θ.α.).  

 

Ο ζηαζκφο ζα εδξαησζεί πάλσ ζε αληηθξαδαζκηθή βάζε θαη ζα ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ζε 

φιν ηνλ ζηαζκφ πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξχλεηαη ε νπνηαδήπνηε αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο. Ο 

εμαεξηζκφο ζα θέξεη επίζεο κέζα ζηνλ ζηαζκφ λσπφ αέξα. 

  

Μέζα ζην ζηαζκφ ζα ππάξρεη θαη ειεθηξνγελλήηξηα θαη ζα είλαη ελσκέλε κε ηελ ΜΔΚ. Λφγσ 

έληνλνπ ζνξχβνπ, ε ειεθηξνγελλήηξηα ζα είλαη θαιπκκέλε κε έλα ερνκνλσηηθφ θέιπθνο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαθηάηαη ε ζεξκφηεηα πνπ απνβάιιεηαη απφ ηελ ΜΔΚ, έλα ζχζηεκα/θχθισκα 

λεξνχ ζα απνβάιεη ηελ ζεξκφηεηα απηή (γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζέξακαλζεο) ηεο κηθξήο 

ή/θαη ηεο κεγάιεο δεμακελήο. 

 

Ζ ΜΔΚ ζα πεξηιακβάλεη ελαιιάθηε θαπζαεξίσλ/λεξνχ. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ην θχθισκα ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ΔΚ αιιά θαη ησλ θαπζαεξίσλ ηεο 

ΜΔΚ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν ελαιιάθηεο θαπζαεξίσλ/λεξνχ θαη κε ζεηξά κε ελαιιάθηε λεξνχ 

ςχμεο ρηησλίσλ/λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ (80-90 0C). Σνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ην 

λεξφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο θαη ησλ δχν δεμακελψλ θαζψο θαη ηελ 

ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζα γίλεηαη ρξήζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

γηα ρξήζε δεζηνχ λεξνχ ζηα απνδπηήξηα. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ είλαη 

νη 120 0C ππφ ην κέγηζην θνξηίν ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ. Ζ κεγίζηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

ηνπ παξαγφκελνπ δεζηνχ λεξνχ απφ ην θχθισκα ζέξκαλζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα είλαη 80 νC, 

ελψ ε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο απηνχ 90 0C. 

 

Σν δίθηπν Μέζεο Σάζεο ηεο ΓΔΖ ζα ζπλδέεηαη κε ειεθηξηθφ πίλαθα παξαιιειηζκνχ κε ην 

δίθηπν Υακειήο Σάζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ κεηαζρεκαηηζηή 

(Μ) ηζρχνο. Ο ρψξνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλδέζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ ζα 

πξνζδηνξηζηεί ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Όιεο νη ζπλδέζεηο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο αζθαιείαο πνπ απαηηεί ε ΓΔΖ.  

 



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

65 

 

Ζ   δηάηαμε   ζχλδεζεο   κε   ην   θχθισκα   ζέξκαλζεο   ηνπ   θηεξηαθνχ   ζπγθξνηήκαηνο 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κίαο θιαληδσηήο αλακνλήο ηνπ παξαγφκελνπ ζεξκνχ λεξνχ απφ ην 

ηαζκφ πκπαξαγσγήο θαη ζχλδεζε απηνχ κε ηνλ ππάξρνληα θεληξηθφ ζσιήλα εληφο ηνπ ρψξνπ 

ηεο πκπαξαγσγήο. 

 

Σν ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ ζα ειέγρεη θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο φιεο 

εγθαηάζηαζεο. Σν ζχζηεκα ηνπ απηφκαηνπ ειέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε πξνβιεπφκελν ρψξν 

εληφο ηνπ θηηξίνπ. Θα ηνπνζεηεζνχλ αηζζεηήξεο κέηξεζεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ, θαζψο θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 

Οη αηζζεηήξεο ζα έρνπλ ζχλδεζε κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ειέγρνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ην θπζηθφ αέξην, νη ζσιελψλεηο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ 

αγσγφ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηνλ ζηαζκφ. Σν θνιπκβεηήξην ήδε ρξεζηκνπνηεί 

θπζηθφ αέξην νπφηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ίδηνο κεηξεηήο ΔΠΑ. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηνλ λέν ζηαζκφ ζα ζπλνδεχεηαη κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα αζθαιείαο πρ 

δηαθφπηεο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο αεξίνπ, αληρλεπηέο δηαξξνήο αεξίνπ θ.α.  

 

Σέινο, ε ηζρχεηο ηεο ΜΔΚ είλαη 293 γηα ηελ ζεξκηθή ηζρχ θαη 200 γηα ηελ ειεθηξηθή ηζρχ. Ζ 

ΜΔΚ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά DIN 6171 θαη ISO 3046T1. H MEK ζα ηξνθνδνηείηαη κε 

θπζηθφ αέξην κέζσ ησλ ζσιελψζεσλ ζπλδεδεκέλνη κε ην ΔΠΑ.  

 

πλδέζεηο Έξγνπ ΖΘΤΑ 

 

Γίθηπν Φπζηθνύ Αεξίνπ: Σν θπζηθφ αέξην ζα ζπλδεζεί εληφο ηνπ ζηαζκνχ κέζσ ζσιελψζεσλ 

πνπ ζα αθνινπζνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο αζθάιεηαο θαη ζπλδεζκνινγίαο. Ζ πίεζε ηνπ 

αεξηνχ ζα εηζέξρεηαη κε 1-2 bar πεξίπνπ.  

 

Γίθηπν Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ρξεηάδεηαη λα απμεζεί ε ηάζε ηεο 

γελλήηξηαο κέζσ ελφο κεηαζρεκαηηζηεί απφ ηα 0,40 kV ζηα 20 kV. Σν δίθηπν ηεο ΓΔΖ ζα 

ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη ζα ηνπνζεηεζεί πίλαθαο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ 

δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ θαη ηνλ πθηζηάκελν δίθηπν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Γίθηπν ζεξκνύ λεξνύ (ή λεξνύ ζέξκαλζεο): Σν ζεξκφ λεξφ ζα ζπλδέεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ην θχθισκα ζεξκνχ λεξνχ, δνρείν αδξάλεηαο κε 
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ρσξεηηθφηεηα 6 m
3
. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεη θαη θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 1000 ιίηξσλ. Ζ 

δηάδνζε ηνπ ζεξκνχ λεξνχ ή λεξνχ ζέξκαλζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην ζρεκαηηθφ 

δηάγξακκα ξνήο θαη ησλ νξγάλσλ. Θα πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο ξνήο ζεξκνχ λεξνχ γηα 

ηπρφλ απψιεηεο κε ηελ βνήζεηα βαιβίδαο αληηζηάζκηζεο ηεο παξνρήο σο πξνο  ηελ  ζεξκνθξαζία 

επηζηξνθήο ηνπ  λεξνχ ζέξκαλζεο. 

 

Γίθηπν Σξνθνδνζίαο λεξνύ: Σν λεξφ θαη γηα ηηο δχν πηζίλεο ζα παξέρεηαη ζην θνιπκβεηήξην 

κέζσ ηνπ ζηαζκνχ. Ο ζηαζκφο ζα δηαζέηεη δχν (δίδπκα) απνληζηέο λεξνχ πνπ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα απηνλίδνπλ κέρξη θαη 5 m3 λεξνχ ηελ εκέξα. 

 

Γίθηπν Απνρέηεπζεο: Σν δίθηπν απνρέηεπζεο γηα ηνλ ζηαζκφ παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζηαζκφο ζα δηαηέηεη δίθηπν πεξηζπιινγήο 

εμπδαηψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ΜΔΚ. Οη απαξαίηεηεο ζσιελψλζεηο ζα ζπλδένληαη κε 

ην θεληξηθφ δίθηπν απνρεχηεξεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Γίθηπν Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (θαηαλάισζε): Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα ιακβάλεηαη απφ ην 

πεδίν ρακειήο ηάζεο ηνπ ζηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα επηκεξή κέξε ηνπ 

ζηαζκνχ. Όκσο ν ζηαζκφο ν ίδηνο ζα ιακβάλεη ρακειή ηάζε απφ ην πεδίν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Γίθηπν ππξόζβεζεο: Σν ζχζηεκα ππξφζβεζεο ηνπ ζηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε πεηζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ππξφζβεζεο πνπ εθηνμεχεη λεξφ ζε ππν πίεζε.  

 

Πεξηγξαθή ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ (ΖΜ) Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ 

πκπαξαγσγήο Δλέξγεηαο  

 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο, ηα ΖΜ παίδνπλ 

ζπνπδαίν ξφιν θαη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα εμήο:  

 

 χζηεκα απηνκαηηζκψλ θαη ειέγρσλ,  

 χζηεκα δηαζχλδεζεο, παξαιιειηζκνχ θαζψο θαη ζπγρξνληζκνχ ηνπ ζηαζκνχ κε ηηο 

ρακειέο θαη πςειέο ηάζεηο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ,  

 Μεηαρεκαηηζηήο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε κέζε ηάζε,  
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 χζηεκα χδξεπζεο θαζψο θαη επεμεξαγαζίαο λεξνχ,  

 χζηεκα απνρέηεπζεο,  

 χζηεκα παξαγσγήο ζεξκνχ λεξνχ θαζψο θαη ηα δίθηπα απηψλ θαη 

 χζηεκα ππξνπξνζηαζίαο.  

 

Κηλεηήξαο/Γελλήηξηα  

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζηαζκφο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, 

πξέπεη λα δηαηεζεί κία γελλήηξηα θαη έλαο θηλεηήξαο αεξίνπ (ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε ήηνη 

δεχγνο). Ζ κεραλή απηή είλαη ηεηξάρξνλε θαη έρεη ηζρχ πεξί ηηο 235 kVA. Ζ κεραλή ζα 

πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί ψο κεραλή 

ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο.  

 

Όιν ην ζχζηεκα ηεο ζπκπαξαγσγήο ζα έρεη ειεγρζεί απνιχησο κέζσ δνθηκψλ. Δίλαη 

απαξαίηεην θαη ζα ιέγακε πξσηίζησο ζεκαζίαο φια ηα εμαξηήκαηα πνπ νινθιεξψλνπλ ηνλ 

ζηαζκφ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή.  

 

Ο θηλεηήξαο ζα δηαζέηεη θπθιψκαηα εθθίλεζεο θαη εμαεξηζκνχ θαζψο θαη θχθισκα 

θαπζαεξίσλ. Δπίζεο θχθισκα παξνρήο θαπζίκνπ θαη θχθισκα ειέγρνπ θαπζίκνπ. Κχθισκα γηα 

ηελ ζσζηή θαη έγθαηξε ιίπαλζε ηνπ θηλεηήξα θαζψο θαη απηφκαηε πιήξσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

ιαδηνχ. Θα δηαζέηεη επίζεο ππζκηζηή ζηξνθψλ, πξφγξακκα ιεηηνπξγηψλ θαη ειέγρνπ. ηηο 

επφκελεο ζειίδεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε φισλ ησλ θπθισκάησλ ηνπ θηλεηήξα/γελλήηξηαο 

πνπ αλαθέξζεθαλ θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηεθπαηξεψλεηαη κε 

αζθάιεηα ε παξαγσγή ελέξγεηαο.  

 

Αξρηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζην ζχζηεκα ηεο εθθίλεζεο. Αμίδεη λα αλααθεξζεί πσο ν 

θηλεηήξαο/γελλήηξηα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα θχθισκα εθθίλεζεο πνπ επηηξέπεη λα γίλεηαη 

εθθίλεζε απφ ζέζε ζηάζεο. Ζ εθθίλεζε γίλεηαη κέζσ ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ θηλεηήξα (φρη ηελ 

γελλήηξηα). Ο θηλεηήξαο κπνξεί λα εθθηλείηαη είηε κεραληθά είηε απηφκαηα. Απηφ θαζνξίδεηαη κε 

έλαλ εηδηθφ δηαθφπηε.  

 

Έπεηηα ππάξρεη ην θχθισκα εμαεξηζκνχ θαη απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ. Ο θηλεηήξαο 

αθηηλνβνιεί ζεξκφηεηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εμαεξηζκφο ηνπ 

ζηαζκνχ κέζσ θαπλνδφρνπ. πγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ζα απνηειείηαη απφ: 
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 Αλεκηζηήξεο πνπ ζα πξνζάγνπλ λσπφ αέξα θαη απαγάγνπλ ζεξκφ αέξα κέζσ θισβνχ. Ο 

θισβφο ζα δηαζέηεη πεξζίδεο ή κηθξά θπςεισηά αλνίγκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

εηζαγσγή λσπνχ αέξα θαη ε εμαγσγή ηνπ ζεξκνχ θαη  

 Αγσγφ εμαγσγήο θαπζαεξίσλ απφ ηελ έμνδν ηεο ΜΔΚ πξνο ηελ θαπλνδφρν. Ο αγσγφο 

ζα έρεη χςνο ηνπιάρηζηνλ 5 κέηξσλ θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αληηθξαζδαζκηθφ 

πιηθφ. Πξίλ ηελ έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ πξνο ηελ θαπλνδφρν, ηα θαπζάεξηα ζα δηέξρνληαη 

απφ ελαλ ηξηνδηθφ θαηαιχηε πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη ξχπνη ηεο θαχζεο θαζψο θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ε νπνηαδήπνηε ζεξκφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ γηα λα παξαρζεί δεζηφ λεξφ. Ζ 

ζεξκνθξαζία εμφδνπ ησλ θαπζαεξίσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 120 
0
C.  

 

Δπίζεο ζα δηαηίζεηαη θαη θχθισκα θαπζίκνπ. Όπσο αλαθέξζεθε πνιιάθηο ην θπζηθφ αέξην ζα 

είλαη ην θαχζηκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΔΠΑ Αηηηθήο. Παξνρή θπζηθνχ 

αεξίνπ δηαηίζεηαη ζηνλ ρψξνπ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη είλαη ήδε ζπλδεδεκέλε κε ηνπο 

ππάξρνληεο ιέβεηεο. πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ν θηλεηήξαο κε ην θπζηθφ αέξην ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί θαηάιιειε θιάηδα θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ζπζηνηρίαο κείσζεο ηεο πίεζεο ηνπ 

αεξίνπ γηα ηελ κνλάδα ηεο ζπκπαξαθσγήο ελέξγεηαο.  

 

Αλαθνξά ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζην θχθισκα ηεο ιίπαλζεο ηνπ θηλεηήξα. Σν ζχζηεκα 

ιίπαλζεο ζα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη πιήξε ιίπαλζε ηνπ 

θηλεηήξα, ηεο γελλήηξηαο θαζψο θαη ηνπ ππεξπιεξσηή. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, 

ην θχθισκα ηεο ιίπαλζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα «γεκίδεη» απηφκαηα έιαην ιίπαλζεο φηαλ απηφ 

βξίζθεηαη ζε ρακειφ ζεκείν. Δπίζεο δηαζέηεη θίιηξα, ηξνθνδνηηθή αληιία, δείθηε παξνρήο 

ειαίνπ ιίπαλζεο θαζψο θαη ςπγείν ιαδηνχ.  

 

Θα δηαηίζνληαη φξγαλα ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

νξγάλσλ. Σα φξγαλα ειέγρνπ ζα ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζηαζκνχ 

ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο. Σα φξγαλα ειέγρνπ ζα είλαη ζπλδεδεκέλα κε έλα PLC ην νπνίν ζα 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ ζεηξά ηνπ κε ην θεληξηθφ PLC ηνπ ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο. Δπίζεο ζα 

ππάξρεη θαη ζπλαγεξκφο ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Ο ζπλαγεξκφο ζα ελεξγνπνηείηαη φηαλ 

μεπεξαζηνχλ νη αλψηαηεο ηηκέο θάπνησλ νξγάλσλ. Ο ζπλαγεξκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηαθφπηεη απηφκαηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο απφδεπμεο ηεο γελλήηξηαο απφ ην 

δίθηπν. Παξάιιεια ζα ππάξρεη θαη ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ πνπ ζα δηεμάγεηαη κέηξεζε θαη 

έιεγρνο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζηαζκνχ.  
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Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ζα θαιχπηεη ηα εμήο: 

 

 Σελ ΜΔΚ,  

 Σν δεχγνο ειεθηξνγελλήηξηαο κε ηελ ΜΔΚ,  

 Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηάηαμεο αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο 

θαχζεο,  

 Γηάηαμε  αλάθηεζεο  ηεο  ζεξκφηεηαο  ςχμεο  ηνπ  ιαδηνχ  ιηπάλζεσο  ηνπ  θηλεηήξα 

εζσηεξηθήο θαχζεο,  

 Γηάηαμε αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο ςχμεο ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα απφ ηελ δηάηαμε 

ππεξπιήξσζεο ηνπ θηλεηήξα,  

  Γηάηαμε αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο. 

 Γηάηαμε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο ηεο ΓΔΖ. 

 Γηάηαμε ζχλδεζεο κε ην θχθισκα ζέξκαλζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 

 9χζηεκα θεληξηθνχ ειέγρνπ ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Δκβνινθόξνο κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ζπδεπγκέλε ειεθηξνγελλήηξηα 

 

Ζ κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεο ζα ειέγρεηαη ζπλερψο κέζσ ηνπ PLC πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 

θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ PLC. Με ηνλ ζπλερή έιεγρν ζα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ΜΔΚ. Ζ ΜΔΚ δηαζέηεη μερσξηζηή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ε ζχξα επηθνηλσλίαο 

ηνπ ζα εμαζθαιίδεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο.  

 

Γηάηαμε αλάθηεζεο ηεο ζεξκόηεηαο ςύμεο ηνπ ιαδηνύ ιίπαλζεο θαη ηεο ζεξκόηεηαο από 

ηε ςύμε ηνπ αέξα ππεξπιήξσζεο ηνλ πξώηνπ ζηαδίνπ ζπκπίεζεο 

 

Όηαλ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε κεραλή, ην ζεξκηθφ θχθισκα ηνπ θηλεηήξα ζα εθθηλείηε επίζεο. 

Χζηφζν, κέρξη νη ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θπθιψκαηνο ςχμεο λα θηάζνπλ ηα επηζπκεηά 

λνχκεξα ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ην λεξφ λα εηζέξρεηαη ζηε 

δεμακελή αδξάλεηαο. Απηφ γίλεηαη κε έλαλ εηδηθφ αγσγφ παξάθακςεο ζρεδηαζκέλν γηα απηφλ 

αθξηβψο ηνλ ιφγν. Αθνχ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ θηάζεη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ην 

δέπηεξν ζχζηεκα ησλ αληιηψλ εθθηλείηε θαη έηζη ην δεζηφ λεξφ εηζέξρεηαη ζηνλ θεληξηθφ 

ζπιιέθηε θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ην θνιπκβεηήξην.  
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Δάλ δηαπηζησζεί πσο δελ απαηηείηαη ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ ή αθφκα θαη αλ ε απαίηεζε γηα 

ζεξκφηεηα είλαη κεησκέλε ηφηε ην λεξφ πνπ επηζηξέθεηαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθάκπηεη 

ηελ επηζηξνθή πξνο ην θχθισκα ςχμεο θαη λα νδεγείηαη ζηελ κνλάδα ηνπ εμσηεξηθνχ ςχθηε 

απφξξηςεο ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ήηνη ν emergency cooler. Ο εμσηεξηθφο ςχθηεο ζα 

βξίζθεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο. Φπζηθά ν 

εμσηεξηθφο ςχθηεο ζα ειέργεηαη κέζσ αηζζεηήξσλ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ςχθηε ζα ειέγρεηαη θαη 

αλ δηαπηζησζεί φηη ε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο δελ θπκαίλεηαη ζηα επηηξεπηά φξηα πνπ έρεη 

νξίζεη θαηαζθεπαζηήο ηφηε ζα ηίζνληαη ζε ιεηηνπξγία αλεκηζηήξεο.  

 

Γηάηαμε αλάθηεζεο ηεο ζεξκόηεηαο ηεο ζεξκόηεηαο ςύμεο ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο 

θαύζεο θαη ησλ θαπζαεξίσλ ηεο κεραλήο εζσηεξηθήο θαύζεο 

 

Σα θαπζαέξηα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ΜΔΚ, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη (ε ξνή γίλεηαη 

κέζσ ειεθηξνθίλεησλ δηαθξαγκάησλ). Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην ζχζηεκα απηφ, 

ήηνη ε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ λα δηαξξεί ζηα δηαθξάγκαηα, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έμνδνο ησλ 

θαπζαεξίσλ ζην πεξηβάιινλ κέζσ ελφο ελαιιάθηε θαπζαεξίσλ θαη έπεηηα κέζσ ελφο ηξηνδηθνχ 

θαηαιχηε.  θαη επίζεο λα δηειαχλνπλ κέζσ ηνπ ελαιιάθηε θαπζαεξίσλ/λεξνχ θαη ηνπ ηξηνδηθνχ 

θαηαιχηε.  

Γεληθά, φηαλ ην λεξφ γίλεηαη ζεξκφ κε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 90 
0
C, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

έιεγρνο ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ην λεξφ λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνλ 

δηαλνκέα/ζπιιέθηε δεζηνχ λεξνχ. Καηά ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη επάξθεηα ηεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο, ζα θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπ ρψξνπο πνπ απαηηείηαη ζεξκηθή ελέξγεηα . Δάλ απφ ηελ 

άιιε ππάξρεη απαίηεζε γηα πεξηζζφηεξε ζεξκηθή ελέξγεηα, ηφηε κέζσ ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ζα 

ελεξγνπνηείηαη ν ιέβεηαο γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ ζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

 

Γηάηαμε ζύλδεζεο κε ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο ηεο ΓΔΖ 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο φπσο είλαη ε ηάζε, ε έληαζε, ε ζπρλφηεηα, ε 

ελέξγεηα θ.α ζα ειέγρνληαη δηα κέζσ θαηάιιεισλ νξγάλσλ πξνθεηκέλνπλ λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νκαιή ιεηηνπξγεία ηνπ ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο. 

  

Ζ δηάηαμε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν κέζεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ ζα ειέγρεηαη πιήξσο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ηνλ ζηαζκφ ζπκπαξαγσγήο.  
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ε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο, ν ζηαζκφο ζπκπαξαγσγήο ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

επαλαθέξεη ζε ιεηηνπξγία ηελ κεραλή (θαηάζηαζε Island Mode) έρνληαο πξνζδηνξηζκέλα 

θνξηία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Γηάηαμε ζύλδεζεο κε ην θύθισκα ζέξκαλζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ 

 

Σν δεζηφ λεξφ ζα παξέρεηαη απφ ηηο αληιίεο πνπ αληηζηνηρνχλ γηα ηελ παξνρή ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 

Οη αληιίεο απηέο ηίζνληαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ απαηηείηαη ε ρξήζε ηεο πεγήο απηήο απφ ηνλ 

ρξήζηε κέζσ εηδηθψλ ζεξκνζηαηψλ. Έλα παξαρζεί πεξηζζφηεξε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ φζν 

απαηηείηαη θαη δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ηα ζεξκηθά θνξηία ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, ζα 

θαηεπζχλεηαη πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε έλα ε παξαγφκελε ελέξγεηα δελ 

επαξθεί γηα ηηο ζεξκηθέο απαηηήζεηο, ζα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν ππάξρνλ ιέβεηαο (παξάιιειε 

ιεηηνπξγία).  

 

Γνρείν Αδξαλείαο – Θεξκνδνρείν – 6 m3 

 

Σν δνρείν αδξάλεηαο έρεη σο ζθνπφ λα απνζεθεχεη ην δεζηφ λεξφ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ιέβεηα 

ή ηελ ΜΔΚ. Σν απνζεθεπκέλν λεξφ παξέρεηαη φηαλ παχεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ή ηεο ΜΔΚ 

θαη δηαρέεηαη ζηνλ δηαλεκεηή/ζπιιέθηε θαη απηφο ελ ζπλερεία πξνζθέξεη ζέξκαλζε ζην λεξφ 

ηεο πηζίλαο ή δεζηφ λεξφ ή ζέξκαλζε ρψξνπ. Καζψο ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο ή ε ΜΔΚ, ην δνρείν 

αδξάλεηαο απνζεθεχεη λεξφ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη εθνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  

 

Σν δνρείν αδξάλεηαο έρεη ρσξεηηθφηεηα 6 m
3 

 θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ ιέβεηα θαη ηνλ ζηαζκφ 

ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν δνρείν αδξάλεηαο ζα πεξηιακβάλεη  αλνμείδσην ελαιιάθηε θαη ζα 

δηαζέηεη ζεξκνκφλσζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ γηα κεγάιν 

δηάζηεκα.  

 

Ζ ζεξκνκφλσζε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Οηθνινγηθή ζεξκνκφλσζε πνιπνπζεξάλεο 50 kg/m
3
 ζχθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ DIN 

53420, πάρνο 65 mm θαη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα 0,023 W/mK,  

 Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα απφ PVC θαη κεηαιιηθή επηθάλεηα,  
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 Πξνζηαζία αληηδηαβξσηηθή απφ πγξφ ζκάιην ην νπνίν ζα είλαη βακκέλν ζηνπο 850 
0
C 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ DIN 4753 θαζψο θαη αλφδην καγλεζίνπ ζχκθσλα κε ην 

DIN 1234-2.2 θαη  

 Να είλαη θιάζεο ππξζφο Β3 

 

 Κεληξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ 

 

Σν θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηνλ ζηαζκφ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο ζα ζηεζεί ζε έλαλ 

θαηάιιειν δηακνξθσκέλν ρψξν ην νπνία ζα ζηεγάδεη θαη ην γξαθείν ηνπ ζπληεξεηή. Θα 

θαηαγξάθνληαη νη κεηξνχκελεο ηηκέο θαη ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξνπζηάδεη γξαθηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ θαζψο θαη λα απνζεθεχεη κεηξήζεηο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο.  

 

Γηάθνξα 

 

Σα ζπζηήκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ιεηηνπξγία ON/OFF  φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη αληιίεο θαη 

νη βαιβίδεο ζα έρνπλ αληηζηνηρία ζε relay ηζρχνο ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηνλ 

πίλαθα ηζρχνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο. Θα δηαηίζεηαη θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ON/OFF.  

 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ηζρπξώλ Ρεπκάησλ 

 

Όιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Σα θαιψδηα ηεο κέζεο ηάζεο ζα είλαη κνλνπνιηθά ηχπνπ Ν2*SY ή έρνληαο δηαηνκή 70 mm
2
. Ο 

πίλαθαο ηεο κέζεο ηάζεο ηνπ ζηαζκνχ ηεο ΜΔΚ ζα εγθαηαζηαζεί ζην ρψξν κέζεο ηάζεο ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ. Θα ζπλδεζεί κέζσ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ θαη ε αλαρψξεζε ησλ 20 kV απφ 

ην Μ/ αλχςσζεο ζα θέξεη θαηάιιειε πξνζηαζία. Ο πίλαθαο ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο 

απαξαίηεηεο θπςέιεο κέηξεζεο θαη δηαθφπηεο ηζρχνο ζπξφκελνπ ηχπνπ θαη ζα είλαη 

ηειερεηξηδφκελνη θαη κνλσκέλνη κε δεπηεξνγελή πξνζηαζία. Ζ ΓΔΖ ζα είλαη εθείλε πνπ ζα 

θαζνξίζεη ηελ ηζρχ ηεο βξαρπθχθισζεο.  
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Μεηαζρεκαηηζηήο 

 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλπςψζεη ηελ ηάζε πνπ παξάγεη ε γελλήηξηα. 

Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα Μ/ ηζρχνο ρπηνξεηίλεο κε πξνεθηηκνχκελε ηζρχ 250 kVA 

έρνληαο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 20/0,4kV, 50Ζz, ηάζε βξαρπθχθισζεο 6% θαη ζπλνιηθέο 

απψιεηεο θαηεγνξίαο C – C θαηά CENELEC HD 428.1, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

δνθηκψλ, ηχπνπ θαη ζεηξάο θαηά ΗΔC 60076.  

 

Ο ρψξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν Μ/ ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο θαη ζα θέξεη πφξηα 

ππξαζθάιεηαο. Παξάιιεια ν ρψξνπο ζα αεξίδεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 40 
0
C. Θα ππάξρνπλ θαη αλνίγκαηα ψζηε λα ππάξρεη εμαλαγθαζκέλε θπθινθνξία ηνπ αέξα. Σα 

αλνίγκαηα ζα θέξνπλ εηδηθά δηαθξάγκαηα ππξνπξνζηαζίαο.  

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή πνχ δελ είλαη άιιν απφ ην ζχζηεκα 

παξαιιειηζκνπ-απηνκαηηζκνχ 20 kV/0,40 kV ζα έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 

 Ο απηφκαηνο παξαιιειηζκφο ηεο κέζεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ-Μ/ ηζρχνο θαη γελλήηξηαο ζα 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απηφκαηε ζπζθεπή ζπγρξνληζκνχ. Ζ ζπζθεπή 

ζπγρξνληζκνχ νπζηαζηηθά ζα έρεη δχν ζπζθεπέο. Ζ κηα ζα είλαη εθεδξηθή. Ο απηφκαηνο 

παξαιιειηζκφο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ρεηξνθίλεηεο κεηαγσγήο.   

 Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο έρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο ΜΔΚ-γελλήηξηαο 

θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ 20 kV. Σν ζχζηεκα απηφκαηνπ παξαιιειηζκνχ ζα ειέγρεηαη απφ ην 

PLC ψζηε λα ππάξρεη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ. Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ηνπ 

ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο ζα έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ηελ ζέζε ON/OFF ησλ 

δηαθνπηψλ ηεο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, ηελ επηηήξεζε θαη έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ Μ/ θαη ηεο γελλήηξηαο θαη ηελ κέηξεζε ηεο έληαζεο, ηάζεο, ηζρχνο θαη ηνπ cosθ 

θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ γελλήηξηα θαη ηνλ Μ/.  

 

Γελλήηξηα 

 

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζφκελνπ ξεχκαηνο θαη ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Θα 

δηαζέηεη ηζρχ 250 kW ππφ cosθ=0,8 ηάζεο εμφδνπ 230/400 V 50 Hz, θαη βαζκφ απφδνεο 

κεγαιχηεξν ηνπ 95%. Θα είλαη ηεζζάξσλ αγσγψλ , απηνδηεγεηξφκελε κε νκναμνληθή δηεγέξηξηα 
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ηχπνπ BRUSHLESS ρσξίο ςχθηξεο θαη δαθηπιίνπο. Θα δηαζέηεη επφζεο πξνζηαζία 

ππεξζέξκαλζεο ηπιηγκάησλ κε δηπιά thermistors ζα θέξεη δε αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε θιάζεο Ν 

θαηά VDΔ 0875 πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε θιάζεο F, ζηεγαλνπνίεζε θιάζεο Ζ, πξνζηαζία 

IΡ23 θαη πξνδηαγξαθέο θαηά VDΔ 0530, ΗΔC 60034–1, ΒS 4999–5000. 

 

Πίλαθεο Υακειήο Σάζεο – Γίθηπν 

 

Δίλαη κείδνλνο ζεκαζίαο νη πίλαθεο ηηο ρακειήο ηάζεηο λα είλαη ζηεγαλνί θαηά IP54 θαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε μερσξηζηφ ζρψξν κε ζχζηκα θαηάζβεζεο CO2. Άιινη πίλαθεο φπσο εθείλνη 

ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο θίλεζεο ζα είλαη θαη εθείλνη ζηαγαλνί θαηά ΗΡ54. Όινη  νη  πίλαθεο  ζα  

θέξνπλ μερσξηζηέο κπάξεο νπδέηεξνπ θαη γείσζεο. Σα  πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 

θαηάιιεια γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζηε ζέζε ηνπ πίλαθα κε βαζκίδεο 6,9,15,25,30 ΚΑ. 

 

Όηαλ ηα θνξηία ζα είλαη άλσ ησλ 63Α, ηφηε ζα ππάξρεη πξνζηαζία κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζηαζίαο (βπζκαηηθφο ηχπνο).  

 

Οη πίλαθεο ηνπ θσηηζκνχ θαη θίλεζεο ζα πξνζηαηεχνηλαη απφ κηθξναπηφκαηνπο ηχπνπο Β ή C 

θαη ππάξρεη ξειέ δηαθπγήο. Οη θηλεηήξεο, αληιίεο θαη νη βαιβίδεο ζα πξνζηαηεχνληαη κε 

απηφκαηνπο δηαθφπηξεο κέζσ ζεξκηθψλ θαη ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

  

Σέινο, φινη νη εθθηλεηέο ησλ θηλεηήξσλ ζα δηαζέηνπλ έλαλ κεηαγσγηθφ δηαθφπηε κε 

ραξαθηεξηζηηθά Η, Ο, ΗΗ. Οη θηλεηήξεο κε ηζρχ κέξρη 7,5 kW ζα έρνπλ απεπζείαο εθθίλεζε ελψ 

θηβεηήξεο κεγαιχηεξεο ηζρχνο ζα εθθηλνχληαη κε απηφκαηνο δηαθφπηε. 

Όια ηα παξαπάλσ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ θαιψδηα ραιθνχ ηχπνπ ΝΤΤ ή ππξάληνρα ηα νπνία 

ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο ή ζε ζράξεο θαισδίσλ.  

 

Γεηώζεηο 

 

Ζ γείσζε ζα ηνπνζεηεζεί εθεί πνπ ζα ππνδείμεη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ζ αληίζηαζε 

ηεο γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 1Χ. Ο αγσγφο ηεο γείσζεο ζα έρεη δηαηνκή ΝΤΤ 

1*150mm
2
 θαη ζα θαηαιήγεη ζε κπάξα γεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 
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ην ρψξν ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ζα ηνπνζεηεζεί γείσζε κε ηελ 

κνξθή πιέγκαηνο. Σαπηφρξνλα ζηνπο ρψξνπο ησλ πηλάθσλ ζα ηνπνζεηεηεί πιέγκα γείσζεο 

(θάησ απφ ην δάπεδν) κε δηαηνκή 6 ρηιηνζηά ην νπνίν ζα ειεθηξνθνιιεζεί κε ηνπο νδεγνχο 

ζηήξημεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, ηηο βάζεηο έδξαζεο ησλ πηλάθσλ, κε ηνλ νπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη 

φιν καδί ζα ζπλδεζεί κε ηελ γείσζε ηεο ζεκειίσζεο.  

 

Παξάιιεια κε ηα απφ πάλσ ζα ηνπνζεηεζνχλ πεξηκεηξηθά ζηνπο ηνίρνπο ράιθηλε κπάξα 

γείσζεο κε δηαηνκή 50 ρηιηνζηψλ. Ζ ράιθηλε κπάξα ζα ζπλδεζεί ελ ζπλερεία κε ηνπιάρηζηνλ 

δχν ζεκεία ηεο κπάξαο γείσζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ κπάξα γεηψζεσο ησλ πηλάθσλ κε αγσγφ 

ραιθνχ.  

 

Ο νπδέηεξνο θφκβνο ηνπ κεηαζρεκαηζηή ζα έρεη αλεμάξηεηε γείσζε θαη ζα απνηειείηαη απφ έλα 

ηξίγσλν γεηψζσο ηξηψλ ειεθηξνδίσλ.  

 

Δάλ απνηχρεη ε απαηηνχκελλε γείσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ δηαθνξά 

δπλακηθνχ πξνο ηελ γε, ζα εγθαηαζηαζεί έλα δίθηπν γεηψζεσο πνπ ζα θαηαιήγεη ζε δεχηεξν 

ηξίγσλν γεηψζεσο. Σα ηξίγσλα γεηψζεσο ζα ηνπνζεηεζπχλ εθηφο ηνπ θηηξίνπ θαη ζε απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 20 κέηξσλ κεηαμχ ηνπο.  

 

Καιώδηα 

 

Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ κέζε ηάζε ζα είλαη κνλνπνιηθά θαιψδηα έρνληαο δηαηνκή 

70 mm2. 

 

 Δγθαηάζηαζε Ύδξεπζεο – Δπεμεξγαζίαο λεξνύ 

 

Ο ζηαζκφο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο απαηηεί ηελ ρξήζε θξχνπ λεξνχ ζε φια ηα δίθηπα ησλ 

ζσιελψζεσλ. Ζ εγθηάζηαζε ηεο χδξεπζεε ινηπφλ ζα πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ 

θξχνπ λεξνχ, ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνχ, ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ξνήο. Γηα λα γίλεη ρξήζε επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ ζα ηνπνζεηεζεί ζπζηνηρία δίδπκσλ 

απνζθιεξπληψλ, απηνληζηή θαη απαεξησηή.  
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Με ζθέην απνζθιεξπκέλν λεξφ ζα ηξνθνδνηεζνχλ ηα δίθηπα ηνπ ζεξκνχ θαη ςπρξνχ λεξνχ, 

ελψ κε ην απνζθιεξπκέλν-απηνληζκέλν-απαεξησκέλν λεξφ ζα ηξνθνδνηεζεί ην εζσηεξηθφ 

θχθισκα ςχμεο ηεο ΜΔΚ.  

 

Ζ πδξνδφηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην θεληξηθφ δίθηπν χδξεπζεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη ν 

ηξνθνδνηηθφο αγσγφο ζα μεθηλά απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείνπ ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο 

ηνπ θνιπκβεηεξίνπ.  

 

Ζ παξνρή ηνπ θξχνπ λεξνπ ζα γίλεηαη κέζσ δίθηπν ζσιελψζεσλ πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

κε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο βαξέσο ηχπνπ θαηά DIN 2440/61 θαη ζα είλαη βακκέλνη κε 

δχν ζηξψζεηο κίλνπ. Σα δίθπηα ησλ ζσιελψζεσλ πνπ ζα είλαη εμσηεξηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ 

παξάιιεια ή θάζεηα κε ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ ψζηε λα δέλνπλ αξκνληθά θαη 

θαιαίζζεηα ζην ρψξνπ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Οη ζσιήλεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζηνπο 

ηνίρνπο θαη ηα δάπεδα ζα βαθνχλ κε δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθνχ καχξνπ  θαη ηα ζα ηπιηρηνχλ 

κε θχιιν πνιπαηζπλειίνπ.  

 

Ζ πίεζε ηνπ λεξνχ ζα έηλαη ζε ιεηηνπξγία 10 atm θαη ζε ζεξκνθξαζίεο 0-100
0
C. Έηζη, ηα φξγαλα 

δηαθνπήο θαη ξπζκίζεσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Όιεο νη ζσιελψζεηο 

ζα δηαζέηνπο αληηθξαδαζκηθή ζηήξημε πξνθηεκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αλεπηζχκεηνη ζφξπβνη.  

 

Δγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο 

 

Οη πδξαπιηθνί ππνδνρείο έρνπλ ψο ζθνπφ ηελ παξαιαβή ησλ αθαζάξησλ θαη ηελ νδήγεζε ηνπο 

ζηνπο νξηδφληηνπο αγσγνχο ηνπ δηθηχνπ. Σν λέν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα εμππεξεηεί ηα 

λέα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

 Δγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο δαπέδσλ ζην ρψξν ηνπ ζηαζκνχ, 

 χζηεκα απνρεχηεξζεο ζπκπεθλσκάησλ θαη κεραλεκάησλ θαη 

 χζηεκα εθθέλσζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ λεξνχ θαη ιηπαληηθψλ ζην ρψηνπ ηνπ ζηαζκνχ.  

 

Γίθηπν Θεξκνύ Νεξνύ 

 

Ο ζσιήλαο πνπ ζα δηέξρεηαη ην ζεξκφ λεξφ είλαη ηχπνπ DN115 ελψ ε αληιία ηνπ θπθψκαηνο ζα 

δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά.  
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Μαλνκεηξηθό ύςνο (m 

Τ) 

Παξνρή (m3/h) Ηζρύο (kW) 

10,40 71,50 3,5 

 

σιήλεο Θέξκαλζεο 

 

Οη ζσιελψζεηο ζέξκαλζεο ζα ρσξίδνληαη ζε δχν ηχπνπο, ρσξίο θαη κε ξαθή. 

  

Όζνλ αθνξά ηνπο ζσιήλεο ρσξίο ξαθή, ζα απνηεινχληαη απφ ράιπβα ήηνη ραιπβδνζσιήλεο 

ρσξίο ξαθή θαη ζα έρνπλ παξαρζεί θαηά DIN 2448/1629 (Γεξκαληθνί θαλνληζκνί). Οη ζσιήλεο 

απηνί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ δηθηχσλ αιιά θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθηχσλ κε δηαηνκή κεγαιχηεξε ησλ 2‟‟. 

 

Οη ζσιήλεο κε ηελ ξαθή νλνκάδνληαη ζηδεξνζσιήλεο καχξνη θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

ζχκθσλα κε ην DIN 2440 (βξέσο ηχπνπ) θαη ζα έρεη εληζρπκέλα ηνηρψκαηα. Οη ζσιήλεο απηνί 

ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φιν ην εζσηεξηθφ δίθηπν κε δηαηνκή κέρξη θαη 2‟‟.  

 

Παξάιιεια ζα ππάξρνπλ θαη ζπιιέθηεο απφ ράιπβα ρσξίο ξαθή. ηηο άθξηεο ησλ ζπιιεθηψλ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ θιάηδεο (ηπθιέο) ψζηε λα θιείζνπλ αιιά λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη 

θαζαξηφηεηαο ηνπ ζπιιέθηε.  

 

Δγθαηάζηαζε Ππξνπξνζηαζίαο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ν ρψξνπο ηνπ ζηαζκνχ απφ ηπρφλ θσηηά ζα πξέπεη λα παξζνχλ 

κέηξα ππξνπξνζηαζίαο θαη εγθαηάζηαζε ππξνπξνζηαζίαο.  

 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν, ππξαλίρλεπζε θαζψο 

θαη αλαγγειηα ππξθαγίαο. Δπίζεο ζα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο ηεο θσηηάο εληφο 

ηνπ θέιπθνπο ηεο ΜΔΚ αιιά θαη θνξηεηά ππξνζβεζηηθά κέζα. Ζ κφληκε εγθαηάζηαζε ζα 

θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 71/88 θαη ηηο ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο 

δηαηάμεηο.  
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Όζνλ αθνξά ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο, ζα ππάξρνπλ ηα εμήο: 

 

 Υεηξνθίλεην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ην νπνίν ζα έρεη επξεία θάιπςε,  

 Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πνπ ζα ππάρεη ζε φιν ηνλ ρψξν ηνπ κεραλνζηάζηνπ,  

 Φσηηζκφο αζθαιείαο θαη ζήκαλζε νδνχ δηαθπγήο (emergency exits),  

 Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο θαη κφληκν πδξνδνηηθφ δίθηπν γηα αλάγθεο ππξφζβεζεο θαη  

 Απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο CO2 ζηνλ ρψξν ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. 

 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξηθνί αλαγγειηήξεο 

ππξθαγηάο ζε πξνζηηά θαη θαλεξά ζεκεία, ζε θνπηί κε ζηαζεξφ γπάιηλν θάιπκκα. Ζ πίεζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ θνπκπηνχ κεηά απφ ζπάζηκν θαιχκκαηνο ελεξγνπνηεί ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ην θχθισκα. 

 

Πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ κέηξα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο: 

 

 Υεηξνθίλεην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ επξείαο θάιπςεο. Ζιεθηξηθνί 

αλαγγειηήξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πξνζηηά θαη θαλεξά ζεκεία πνπ ζα πεξηέρνληαη κέζα 

ζε θνπηί ζηαζεξφ κε γπάιηλν θάιιπκα. Ζ πίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνπκπηνχ έπεηηα απφ ην 

ζπάζηκν ηνπ γπάιηλνπ θαιχκκαηνο ζα ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, 

 Απηφκαην   ζχζηεκα   ππξαλίρλεπζεο   πνπ   ζα   θαιχπηεη   φινπο   ηνπο   ρψξνπο   ηνπ 

κεραλνζηαζίνπ.  Έρεη σο ζθνπφ ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ππξθαγίαο θαη λα ζεκάλεη ηνλ 

ζπλαγεξκφ. Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπο αληρλεπηέο, ηηο ζεηξήλεο, ηνπο 

θσηεηλνχο επαλαιήπηεο, ηνηλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο θαη ην δίθηπν ησλ θαισδηψζεσλ, 

 Φσηηζκφο αζθαιείαο θαη ζήκαλζε νδεχζεσλ δηαθπγήο∙ θαη εμφδσλ θηλδχλνπ ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 2.6 ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 71/88, 

 Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξήο θφλεσο ή CO2 ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεκεία ησλ 15 

κέηξσλ κεηαμχ ηνπο, 

 Μφληκν Τδξνδνηηθφ Ππξνζβεζηηθφ δίθηπν ζε δχν θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ ζα 

νλνκάδνληαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο. Οη θσιηέο ζα ζπλδέενληαη κε ην δίθηπν ππξφζβεζεο 

κέζσ ζσιελψζεσλ νη νπνηνί ζα είλαη ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη βαξέσο ηχπνπ θαη  

 Απηφκαην ζχζηεκα θαηάζβεζεο CO2 γηα ηνπο ρψξνπο ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. Θα 

βξίζθεηαη εληφο ηνπ ερνκνλσηηθνχ θισβνχ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο. Θα πεξηακβάλεη θηάιεο CO2 θαηάιιεο ρσξεηηθφηεηαο, βαιβίδα 
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ηαρείαο εθθέλσζεο, ζχλδεζκν γηα ηελ νδεγφ θηάιε, ελεξγνπνηεηή ρεηξφο ή αεξίνπ, 

ζσιελνεηδή ελεξγνπνηεηή ζηελ νδεγφ θηάιε, βαιβίδα κεησκέλεο ξνήο γηα ζπιιέθηε 1‟‟ 

βαιβίδα αζθαιείαο, αθξνδέθηε γηα ηελ νδεγφ θηάιε, ζσιήλα πςειήο πίεζεο κεηαμχ ησλ 

θηαιψλ, ζσιήλα πςειήο πίεζεο γηα CO2, ραιχβδηλν ζσιήλα ζπιιέθηε θαη αθξνθχζηα 

εθηφμεπζεο CO2.  

 

7.2.10. Νέν ύζηεκα Φσηηζκνύ, Τςειήο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ζε Όινπο ηνπο Υώξνπο 

ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ 

 

Ο ππάξρσλ θσηηζκφο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα θαηεξγεζεί θαη λεφ ζχζηεκα θσηηζκνχ ζα 

εγθαηαζηαζεί. Σν λέν ζχζηεκα θσηηζκνχ ζα ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεξεγνξίεο, 1) 

ζχζηεκα θσηηζκνχ ζην ρψξν ησλ δεμακελψλ θαη 2) ζχζηεκα θσηηζκνχ ζηνπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο.  

 

Οη θαηεγνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη άιιεο απαηηήζεηο θσηηζκνχ ρξεηάδνληαη 

ζηηο πηζίλεο θαη άιιεο ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο.  

 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, εθείλε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ζην ρψξν ησλ δεμακελψλ, ζα 

ηνπνζεηεζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ LED πνπ ρξήζηκνπνηνχλ ζρεδφλ 85% ιηγφηεξε 

ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ (ηα ππάξρνληα θσηηζηηθά 

απνηεινχληαη απφ 39 ζψκαηα ησλ 1000 θαη 400 kW). Δπίζεο, ην λέν ζχζηεκα θσηηζκνχ ζα έρεη 

κεγαιχηεξν πξνζδνθίκην δσήο ζε ζρέζε κε ην ήδε ππάξρσλ ζχζηεκα θσηηζκνχ. Έηζη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ 39 λένη ιακπηήξεο LED πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην ήδε θσηηζηηθφ ζχζηεκα.  Οη 

παξαθάησ πίλαθεο απεηθνλίδoπλ ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηππηθνχ ιακπηήξα LED.  

Πίλαθαο 7.4: Λακπηήξεο πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζώκαηα ησλ 1000kW 

 

LED lumen package 35-65 klm ζε CRI 70 

Καηαλάισζε (ζε W) 252-549 W 

Απνδνηηθφηεηα (ζε Lm/W) >125 lm/W 

CRI 70/80 

CCT 3000K WW/4000NW 
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Υξφλνο δσήο (ζε ψξεο) 70-100 ρηιηάδεο ψξεο ζηνπο 25°C 

Finishing MSP and Swimming Pool 

options 
Optics/LOR 3xSym, 3xAsym, 3x Road 

IP/IK IP66/IK08 

Voltage/frequency 120-277V / 50 Hz 

Υξψκα Grey RAL 9007 

 

 

Πίλαθαο 7.5:Λακπηήξεο πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζώκαηα ησλ 400kW 

 

Καηαλάισζε (ζε W) 233 W 

Απνδνηηθφηεηα (ζε Lm/W) >105 lm/W 

CRI >75 

CCT 4.000 W 

Υξφλνο δσήο (ζε ψξεο) 75.000 ψξεο ζηνπο 25°C 

Finishing MSP and Swimming Pool 

options 
Βαθή/Κξάκα RAL 9007/L2521 

IP/IK IP66/IK09 

Voltage/frequency 120-277V / 50 Hz 

Υξψκα RAL colors, class II 

 

Ζ ππάξρνπζα ζχλδεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα παξακείλεη ίδηα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

λέσλ ιακπηήξσλ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ ήδε ππάξρνλησλ 

θσηηζηηθψλ κε λεφπο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ. Ζ ρξήζε ιακπηήξσλ θσηηζκνχ ζηνπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο επηθέξεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έσο 25% θαζψο θαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ησλ 

ιακπηήξσλ. Οη βνεζεηηθνί ρψξνη αθνξνχλ φια ηα γξαθεία, ηα ηαηξεία, ην θπιηθείν θαη ηα 

απνδπηήξηα. Άιινη ρψξνη αθνξνχλ ηνπο δηαδξφκνπο θαη ηα θιηκαθνζηάζηα.  
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ηα γξαθεία, ην ηαηξείν, ην θπιηθείν θαη ζηα απνδπηήξηα ζα ηνπνζεηεζνχλ νρηψ ζψκαηα κε 

εηδηθφ αλαθιαζηήξα πςειήο απφδνζεο ηχπνπ Σ52*24W, ελψ ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηα 

θιηκαθνζηάζηα ζα ηνπνζεηεζνχλ 27 ζψκαηα κε απφδνζε T51*24W.  

 

7.2.11. Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο πζηνηρίαο Ππθλσηώλ γηα ηε Βειηίσζε ηνπ cosθ 

 

Ζ κέηξεζε ηεο ηζρχνο, ήηνη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο cνsθ είλαη θαηαγεγξακκέλνο ζηα θνηλσληθά 

ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ. πγθεθξηκέλα, ν cνs-θ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ γηα ηνπο κήλεο Γεθέκβξην 2017 

έσο θαη ηνλ Ηαλνπάξηνπ 2019 ήηαλ ρακειφο. Ζ ρακειφηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο 

θαηαγξάθζεθε ηνλ Ηνχιην 2018 κε ηνλ cνsθ λα ηζνχηαη κε 0,803. Ζ πςειφηεξε ηηκή 

θαηαγξάθζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ηνλ cνsθ λα θπκαίλεηαη ζηα 0,851. Απφ ηελ 

άιιε ε κέζε ηηκή ζε κεληαία βάζε ηνπ ζπληειεζηή cνsθ ήηαλ πεξί ηα 0,835. 

  

Πξνθεηκέλνπ έλαο ρψξνο λα είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφο ζα πξέπεη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο λα 

είλαη θνληά ζηνλ έλα (1), ήηνη cosθ=1. Όζν πην θνληά είλαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ κνλάδα 

ηφζν πεξηζζφηεξα ηα πιενλεθηήκαηα ελφο ρψξνπ (ελεξγεηαθά θαη νηθνλνκηθά). Όηαλ 

βειηηψλεηαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο ηφηε κπνξεί λα επηηξαπεί ε ρξήζε κηθξφηεξσλ εμαξηεκάησλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα κεηαζρηκαηηζηέο. Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο cνsθ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ 

βνήζεηα ελφο ππθλσηή. Οπζηαζηηθά απαηηείηαη κηα ζεηξά ππθλσηψλ ή αιιηψο ζπζηνηρία 

ππθλσηψλ ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί ψο πεγή άεξγεο ελέξγεηαο. Ζ ζπζηνηρία απηή ραξαθηεξίδεηαη 

ψο αληηζηάζκηζε άεξγνπ ηζρχνο θαη ν πίλαθαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην θνιπκβεηήξην ζα έρεη 

ηέηνηα δηάηαμε. Απηφο ν πίλαθαο ζα είλαη νπζηαζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηζρχνο (λα πιεζηάδεη ηελ κνλάδα).  

 Ο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή είλαη: 

 

  
[  (         )]

        
                                                                                        

 

Όπνπ,  

 

P είλαη ε πξαγκαηηθή ηζρχο θαηαλαισηή [W]  

εθθ1 είλαη ε εθαπηνκέλε αξρηθήο γσλίαο  



 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 
"Γιαχείριση και Δνεργειακή Βελτιστοποίηση υστημάτων" 

 

82 

 

εθθ2 είλαη ε εθαπηνκέλε ηειηθήο γσλίαο,  

f είλαη ε  ζπρλφηεηα δηθηχνπ (50Hz) θαη   

U είλαη ε ηάζε δηθηχνπ (230 V) 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα αθνινπζεί ηνπο 

δηεζλείο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Φπζηθά ν πίλαθαο θαη φια ηα εμαξηήκαηα πνπ 

ζπλδέενληαη κε απηφλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα.  

 

χκθσλα κε ηνπο δηεζλήο θαλνληζκνχο, ν πίλαθαο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα έρεη: 

 

 Πελία εθθφξηηζεο,  

 Αλεκηζηήξα θαη  

 Φίιηξν.  

 

Παξάιιεια, ν πίλαθαο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ 50 kVar, λα είλαη 6 βεκάησλ θαη λα έρεη 

ηππνδχλακε HP 10 θαη φια απηά λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ δηεζλή θαλνληζκφ CEI EN 60831-1/2.  

 

Ο πίλαθαο ζα έρεη κέζε ηάζε έληαζε θαη πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ: 

 

 Υψξνο εηδηθφο ηχπνπ εξκάξην πξνθεηκέλνπ ηα ηνπνζεηεζνχλ ηα πιηθά κεγέζνπο 

180*80*50cm,  

 Γηαθφπηεο θνξηίσλ ηξηπνιηθφο 400Α,  

 Ρειέ θαζψο θαη δχν αζθάιεηεο BOX γηα ηνλ θάζε ππθλσηή,  

 Γχν ππθλσηέο ησλ 25 kvAr έθαζηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί cosθ=1 θαη 

 Ζιεθηξηληθφ φξγαλν ζπλεκηηφλνπ 6 βαζκίδσλ ιφγσ ηεο χπαξμεο δχν ππθλσηψλ.  

 

 Σν παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ ζπλδεζκνιηγία ησλ δχν ππθλσηψλ.  
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Γηάγξακκα 7.1: πλδεζκνινγία ζπζηήκαηνο ππθλσηώλ 

 

7.2.12. Δγθαηαζηάζε πζηήκαηνο Σξηθζηθώλ Μεηαηξνπέσλ (Inverters) 

 

Σν Οη ηξηθαζηθνί κεηαηξνπείο (inverters) έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κείσζε ησλ ξχπσλ θαζψο θαη θπζηθά κείσζε ηνπ 

θφζηνπο. Σα inverter έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ αζφξπβα θαη λα έρνπλ πιήξε 

ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ρακειέο ζηξνθέο. Παξάιιεια έρνπλ άθζνλεο ξπζκίζεηο θαη έηζη ν 

ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κέζα απφ κηα γθάκα επηινγψλ απηφ πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. 

  

ην ρψξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο ηάζεο πνπ εθκπέκπεη ν 

κεηαηξνπέαο θαη έηζη ζα είλαη νηηδήπνηε ππνιεηηνπξγεί ζα κπνξεί λα γίλεη ζηηγκηαία δηφξζσζε 

ρσξίο ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, ε ηάζε ηεο εμφδνπ ειέγρεηαη ζπλερψο κέξσ 

επεμεξγαζηή έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα.  
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Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο πξνθεηκέλνπ ν κεηαηξνπέαο λα είλαη αμηφπηζηνο, λα έρεη πιήξε 

πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο βξαρπθχθισκα θαηά ηελ έμνδν ηεο ηζρχνο. Ζ πξνζηαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θάζεηο είηε κεηαμχ θάζεσλ θαη γεο (γείσζε). ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ηα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηξηθαζηθνχ ζπζηήκαηνο inverter.  

 

Πίλαθαο 7.5: Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηξηθαζηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Ηζρύο 

Κηλεηήξα 

 

HP 

 

15 

 

20 

Έμνδνο 

Ρεχκα 24 Amp 30 Amp 

Καιψδην 6 mm2 

πρλφηεηα 0.5 – 400 Hz 

Σάζε Σξηθαζηθφ : 0 – Σάζε εηζφδνπ (400V) 

Δίζνδνο 

πρλφηεηα 50 (±5%) Hz 

Σάζε Σξηθαζηθφ: 380 – 480 Volt (+10%, -15%) 

Αζθάιεηα 32 Amp 40Amp 

Καιψδην 6 mm2 10 mm2 

Μέζνδνο Διέγρνπ Γηαλπζκαηηθφο έιεγρνο κε PWM  

Αλάιπζε Ρύζκηζεο 0.01 Hz 

Αθξίβεηα 

πρλόηεηαο Δμόδνπ 

±0.01%     ηεο     κέγηζηεο     νξηζζείζαο     ζπρλφηεηαο 

(ςεθηαθά) 

±0.1%      ηεο      κέγηζηεο      νξηζζείζαο      ζπρλφηεηαο 

(αλαινγηθά) 
Τπεξθόξηηζε 150% γηα 1 ιεπηφ (κία θάζε 10 ιεπηά) 

Ρύζκηζε πρλόηεηαο 
Αλαινγηθή:  -10  ή  0  –  10  V  /  0  ή  4  –  20  mA  / 

Πνηελζηφκεηξν 

Φεθηαθή: Φεθηαθφ ρεηξηζηήξην Υξόλνο Δπηηάρπλζεο 

& Δπηβξάδπλζεο 

0.1 - 6000 Γεπηεξφιεπηα 

 

Δίζνδνη 

Οθηψ (8) ςεθηαθέο & Γχν (2) αλαινγηθέο 

(-10 ή 0–10Vdc / 0 ή 4–20mA) 

Έμνδνη Γχν (2) ςεθηαθέο & κία (1) αλαινγηθή (0-10Vdc) 

Πξνζηαζίεο 

Τπέξηαζε, Τπφηαζε, Τπεξέληαζε, Τπεξζέξκαλζε 

ξπζκηζηή ζηξνθψλ, βιάβε αλεκηζηήξα 

Τπεξθφξηηζε θηλεηήξα, Γηαξξνή ξεχκαηνο πξνο ηε γε, 

Δμσηεξηθφ ζθάικα, ζθάικα θάξηαο ειέγρνπ 
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Πξνζηαζία Κειύθνπο IP20 

πλζήθεο 

 

Λεηηνπξγίαο 

Θεξκνθξαζία 

Πεξηβάιινληνο 

-10 °C † +40 °C (Fs≥7kHz) 

-10 °C † +50 °C (Fs≤6kHz) 

Τγξαζία Έσο 90 % 

Τςόκεηξν Έσο 1000 m 

Φύμε Με ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα 

 

 

Πξόζζεηα Μέηξα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο  

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ πνπ ζπδεηήζεθαλ φζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο ζα 

κπνξνχζα λα εθαξκνζηνχλ θαη ηα εμήο: 

 

 Ζιηαθνί ζπιιέθηεο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ θαηά ηνπο θαινθαηξλνχο κήλεο ψζηε 

λα κε ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν ιέβεηαο,  

 Γεσζεξκηθνί ελαιιάθηεο κε θιεηζηφ θχθισκα ψζηε λα γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο 

γεσζεξκίαο ζε αβαζή επίπεδα θαη  

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα κπνξνχζαλ λα ηξνθνδνηνχλ ην δνρείν αδξάλεηαο (εθείλν πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζην ζηαζκφ ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο) θαη έπεηηα λα ηξνθνδνληνχληαη νη 

θνιπκβεηεηθέο δεμακελέο θαζψο θαη ηα απνδπηήξηα θαη νη ινπηήξεο. Σνλ ίδην ζθνπφ ζα είραλ 

θαη νη γεσζεξκηθνί ελαιιάθηεο. Δάλ ππάξρεη πεξίζζεηα ζεξκφηεηα απφ ηνπο ειηαθνχο 

ζπιιέθηεο, ηφηε εθείλε ζα απνξξίπηεηαη ζην έδαθνο κέζσ πδξαπιηθήο ζχλδεζεο πνπ ζα 

ηνπνζεηνχληαλ κεηαμχ ηνπ ζπιιεθηήξα ησλ ελαιιαθηψλ θαη ηνπ δνρείνπ αδξάλεηαο. Έλαο θαη 

κφλν ζπιιέθηεο 1m
2 

κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ζρεδφλ 500kWh θάζε ρξφλν θαη θπζηθά κεηψλεη 

ηελ εθπνκπή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πξνο ην πεξηβάιινλ.  

 

Οη γεσζεξκηθνί ελαιιάθηεο ζα απνηεινχληαλ απφ ηα εμήο κέξε: 

 

 Γεσελαιιάθηε κε είηε πεγή ζεξκφηεηαο  
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o Κιεηζηνχ βξφγρνπ 

 

 Καηαθφξπθνο βξφγρνο ζην ππέδαθνο  

 Οξηδφληηνο βξφγρνο ζην ππέδαθνο  

 

o Αλνηρηνχ βξφργνπ-λεξνχ ππεδάθνπο 

 

 Αληιία ζεξκφηεηαο 

 χζηεκα δηαλνκήο λεξνχ (κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζεο θαη fan coils) 

 

Ο γεσελαιιάθηεο θιεηζηνχ ηχπνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο εθείλνπ ηνπ θιεηζηνχ 

θαηαθφξπθνπ βξφγρνπ ζην ππέδαθνο θαη εθείλνπ ηνπ θιεηζηνχ νξηδφληηνπ βξφγρνπ ζην 

ππέδαθνο. Ο θιεηζηφο ηχπνο απνηειείηαη απφ ζσιήλεο πνιπαηζιελίνπ θαη νπζηαζηηθά κεηαθέξεη 

ηελ γεσζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ εδάθνπο ζηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο κέζσ ελφο δηαιχκαηνο λεξνχ θαη 

γιπθφδεο ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζηνπο ζσιήλεο. Ο γεσελαιιάθηεο νπζηαζηηθά 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο παξακέλεη ζηαζεξή 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 13-16 
0
C.  

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ησλ θιεηζηψλ γεσελαιιαθηψλ. Όζνλ 

αθνξά ηνλ θαηαθφξπθν ηχπν, νη γεσηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

απφζηαζε 6 κέηξα κεηαμχ ηνπο (ηνπιάρηζηνλ) θαζψο θαη δηαηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζσιελψζεσλ. Οη ζσιήλεο ζην ππέδαθνο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ παγεηφ κε 

ηελ ρξήζε ελφο ηζηκέληνπ εηδηθνχ ηχπνπ, ηνλ κπεηνλίηε.  

 

Απφ ηελ άιιε, νη νξηδφληηνη γεσελαιιάθηεο αθνξνχλ ηελ ζχλδεζε ησλ ζπιιεθηψλ ελέξγεηαο κε 

κηα αληιία γεσζεξκίαο θαη ζσιελψλ ηχπνπ PPR. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο ησλ ζπιιεθηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηθξφηεξν βάζνο απφ ηνλ γεσελαιιάθηε ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 

εμαέξσζε ηνπ δηθηχνπ θαη απνθπγή δηαξξφεο λεξνχ/γιπθφδεο. ηελ νξηδφληηα γεσζεξκία 

ηδηαίηεξε πξνζνρή δίδεηαη ζηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζσιελψζεσλ αιιά θαη ζηελ κφλσζε ησλ 

ζσιελψζεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ζπιιέθηε. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζεο ηνπ γεσελαιιάθηε 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 1m καθξπά απφ ην θεληξηθφ δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο 

ηνπ θηηξίνπ. Αθφκε, πξέπεη λα ειέγρνληαη ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο φπσο θαη επίζεο λα ππάξρεη 

ζσζηή κίμε κεηαμχ λεξνχ θαη γιπθφδεο. Ζ επηθάλεηα πνπ βξίζθεηαη ν ελαιιάθηεο δελ πξέπεη λα 

είλαη ζηεγαλή θαη νχηε λα θαιχπηεηαη.  
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Οη παξαθάησ πίλαθεο απεηθνλίδνπλ ηελ εηδηθή απφιεςε ζεξκφηεηαο γηα ηνπο θαηαθφξπθνπο θαη 

νξηδφληηνπο ηχπνπο αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 7.6:Δηδηθή απόιεςε ζεξκόηεηαο γηα θαηαθόξπθνπο γεσελαιιάθηεο 

 

 

 

Πίλαθαο 7.7: Δηδηθή απόιεςε ζεξκόηεηαο γηα νξηδόηληνπο γεσελαιιάθηεο 
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Δλ αληηζέζε,  νη αληιίεο αλνηρηνχ ηχπνπ αμηνπνηνχλ ηα ππφγεηα χδαηα ψζηε λα κεηαθεζεί ε 

ζεξκφηεηα πξνο ηηο αληιίεο. Πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζεί έλαο αλνηρηνχ ηχπνπ γεσελαιιάθηεο 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ δχν αλνηρηέο γεσηξήζεηο. Οπζηαζηηθά ην λεξφ ηεο πξψηεο γεψηξεζεο 

αληιείηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηελ αληιία. Αλάινγα ηελ αλάγθε ην λεξφ ζεξκαίλεηαη ή ςχρεηαη θαη 

επηζηξέρεη ζην ππέδαθνο κέζσ ηεο δεχηεξεο γεψηξεζεο. εκαηηθφ είλαη νη δχν γεσηξήζεηο λα 

απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα θαζψο θαη ε δεχηεξε γεψηξεζε λα βξίζθεηαη ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ησλ πδάησλ ηνπ ππέδαθνπο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ νη ζσιήλεο πνπ  

κεηαθέξνπλ ηα χδαηα λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ηέηνην βάζνο ψζηε λα κελ 

παγψλνπλ.Παξάιιεια, ζα πξέπεη νη αληιίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ππέδαθνο λα είλαη θαηάιιειεο 

ψζηε λα κελ δηαβξσζνχλ. Δπίζεο, ζηελ αληιία ζεξκφηεηαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κηα 

ζπζηνηρία θίιηξσλ.  

 

 Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη ηελ δηαδηθαζία άληιεζεο ησλ ππνγείσλ πδάησλ.   
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Δηθόλα 7.5: Γηαδηθαζία άληιεζεο ππνγείσλ πδάησλ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν
 

ΣΔΥΝΗΚΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ    ΑΝΑΛΤΖ    ΜΔΣΡΧΝ    

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Ζ Οη παξαπάλσ εθαξκνγέο πνπ ζπδεηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα ζα έρεη 

ψο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη ππνινγηζκνί πνπ ζα νξίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζσλ.  

 

Σν αλ αμίδεη ηειηθά λα πξαγκαηνπνηζνχλ νη αιιαγέο αχηεο εμαξηάηαη απφ ηελ θαζαξά παξνχζα 

αμία (NPV), ηνλ εζσηεξηθφ βαζκφ απφδνζεο (IRR), ηα έηε απνπιεξσκήο θαζψο θαη ν ιφγνο 

θφζηνπο φθεινπο.  

 

Ζ θαζαξά παξνχζα αμία ηνπ πζηήκαηνο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηθήο θαη Θεξκηθήο ελέξγεηαο 

ππνινγίδεηαη ψο: 

 

    
       

[       (   )  (  ((   ) (   )
 
)]    ( )

               

 

Όπνπ,  

 

C είλαη ην θφζηνο θπζηθνχ αεξίνπ (€/kWh) (θφζηνο πεηξειαίνπ 10/2019 0,052€/kWh),  

Fe είλαη ε κέζε εηήζηα θάιπςε,  

Q είλαη ην εηήζην ζεξκηθφ θνξηίν (MJ/έηνο),  

ξ είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηζνχηαη κε, ξ=0,55 

Hu είλαη ε θαηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε (MJ/kg),  
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ε είλαη ν  βαζκφο απφδνζεο ζπκβαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, 

i είλαη ν  εηήζηνο πιεζσξηζκφο (1%), 

ε είλαη ε εηήζηα αχμεζε ηηκήο ελέξγεηαο (πεξί 5%), 

λ είλαη ηα έηε (πρ 5 έηε) θαη  

 ΑΚ είλαη ην αξρηθφ θφζηνο ζπζηήκαηνο ΖΘΤΑ (επέλδπζεο) ζε €.  

 

Ο ρξφλνο απνπιεξσκήο ηζνχηαη κε: 

 

     [  (
         

       )  (   )
]     (

   

   
)                                                             

 

Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απνπιεξσκήο (IRR) είλαη ην επηηφθην πνπ κεδελίδεη ηελ θαζαξά παξνχζα 

αμία θαη φηαλ αληηθαηαζηαζεφ απφ ην r, ηφηε ε ΚΠΑ κεδελίδεηαη. Έηζη ν ηχπνο δηακνξθψλεηαη 

ψο εμήο: 

 

         
   

(   ) 
 

   
(   ) 

 
   

(   ) 
 

   
(   )  

                                          

Όπνπ,  

 

ΚΠΑ (NPV) = 0,  

CF0 είλαη ην αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο, 

CF1 είλαη ηα θέξδε θαηά ην 1
ν
 έηνο, 

CF2 είλαη ηα θέξδε θαηά ην 2
ν
 έηνο, 

 CF3 είλαη ηα θέξδε θαηά ην 3
ν
 έηνο,  

CFn είλαη ηα θέξδε θαηά ην n
ν
 έηνο,  

r είλαη ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο n (%) ζε ζρέζε κε ηα έηε ήηνη 5 έηε, n=5 
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Αλ αληηθαηαζηαζνχλ ζηελ παξαπάλσ ζρέζε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά ηφηε ε θαζαξά παξνχζα 

αμία κεδελίδεηαη. 

Ο ιφγνο ηνπ νθέινπο θέξδνπο ππνινγίδεηαη ψο εμήο: 

 

      
   

   
                                                                                    

 

Δάλ ν ιφγνο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο ηφηε ε επέλδπζε ζεσξείηαη απνδεθηή θαη βηψζηκε.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηαθξίλνληαη νη κεληαίεο ηηκέο θαηλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ην έηνο 

2018. 

 

Πίλαθαο 8.1: Οηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ΦΑ θαηά ην έηνο 2018 

 

Ζκεξνκελία    KWH € 

1/1/2018   185274 8794,6 

1/2/2018   160369 7621,5 

1/3/2018   142644 6786,7 

1/4/2018   101848 4865,2 

1/5/2018   72206 3469,1 

1/6/2018   35407 1735,8 

1/7/2018   9722 526,1 

1/8/2018   0 68,2 

1/9/2018   67950 3268,6 

1/10/2018   135778 6463,3 

1/11/2018   172123 8175,2 

1/12/2018   210981 10005,4 
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 ύλνια   1294302 61779,5 

Σν δηάγξακκα 8.1 παξαθάησ, απεηθνλίδεη ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα. Όπσο παξαηεξεί θαλείο θαηά 

ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, νη αλάγθε ζα ζέξκαλζε θπζηθά θαη κεηψλεηαη. Σνλ κήλα Αχγνπζην, ην 

θνιπκβεηήξην ήηαλ θιεηζηφ.  

 

 

 

Γηάγξακκα 8.1: Οηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηαλάισζεο ΦΑ θαηά ην έηνο 2018 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
ν
 

ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΡΓΟΤ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ηεο ήδε ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ ηνπ θιεηζηνχ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ 

Κεξαηζηλίνπ/Γξαπεηζψλαο. Ζ εξγαζία ινηπφλ, αλαιχεη ηνπο ηξφπνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Κεξαηζηλίνπ/Γξαπεηζψλαο. Ζ αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο ΚΔΝΑΚ θαη ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ (βι. Κεθ. 2.1) έδεημε φηη ην θηίξην είλαη 

ελεξγεηαθά κε απνδνηηθφ.  

 

Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ γεληθά είλαη αξθεηέο θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ε ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ζα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

θαη ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο.  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, ησλ ζεξκηθψλ θαη 

ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ, ησλ ζεξκηθψλ απαηηήζεσλ θαη γηα ηηο δχν δεμακελέο. 

Παξνπζηάζηεθαλ νη ελεξγεηαθνί δείθηεο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ πξηλ ηελ ελεξγεηαθή κειέηε θαη 

ραξαθηεξίζηεθε σο κε απνδνηηθφ. Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαζψο θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ην θνιπκβεηήξην είλαη κε απνδνηηθφ. Δπίζεο, 

παξνπζηάζηεθαλ θαη νη ηππηθνί αλνηγκέλνη δείθηεο απφδνζεο (ΝPI) γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ ήηνη ην θαηά πφζν είλαη νηθνλνκηθφ ην θνιπκβεηήξην ελ ψξα ιεηηνπξγίαο.  

 

Έπεηηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε ησλ ηξφπσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Οη ηξφπνη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αθνξνχλ κνλψζεηο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνίηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο 

νξνθήο. Παξάιιεια, ζα ηνπνζεηεζνχλ λένη ιέβεηεο θαζψο θαη λέν ζχζηεκα θσηηζκνχ. 

εκαληηθή πξνζθνξά ζηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο είλαη ε εγθαηάζηαζε ηεο 

κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο θαη ηνπ ζηαζκνχ ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο. Άιιεο ελεξγεηαθέο επεκβάζεηο αθνξνχλ  ηελ ηνπνζέηεζε πνιπθαξβνληθψλ θχιισλ 

ζηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ, αιιαγή fan coils, βειηίσζε ηνπ cosθ κε ηελ ηνπνζέηεζε ππθλσηψλ 

θ.α. Δπίζεο παξνπζηάζηεθαλ θαη πξφζζεηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

Έγηλε αλαιπηηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ 

παξνπζίαζε πηλάθσλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθε θαη κηα γεληθή 

ηερληθφ-νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζήο ελέξγεηαο. Σέινο παξνπζηάζηεθε έλα 

ηππηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  
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