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Χρήση	Ενέργειας	στον	Κτιριακό	Τομέα	

•  Ο	 κ τ ιρ ιακός	 τομέας	 σ την	
Ευρωπαϊκή	 Ένωση	 (ΕΕ)	 είναι	
υπεύθυνος	 για	 σχεδόν	 40%	 της	
τελικής	κατανάλωσης	ενέργειας.	

•  Σ τ η	 χώρα	 μα ς ,	 η	 τ ε λ ι κ ή	
κατανάλωση	 ενέργειας	 του	
κτιριακού	 τομέα	 κυμάνθηκε	 στο	
34%	 της	 συνολικής	 ζήτησης	
ενέργειας.		

•  Συνολικά	 περισσότερα	 από	 3	
ΜΤΙΠ	 καταναλώθηκαν	 στη	 χώρα	
μας	 για	 τη	 κάλυψη	 των	 αναγκών	
σε	 θέρμανση	 χώρων	 και	 ζεστού	
νερού	χρήσης	(ΖΝΧ).	

EU	

Ελλάδα	

Πηγή:	Odysee,	EU	



Χρήση	Ενέργειας	στον	Κτιριακό	Τομέα	

•  Η	ΕΕ	στην	προσπάθεια	της	για	τον	περιορισμό	των	εκπομπών	CO2	
καθώς	 και	 για	 την	 περαιτέρω	 προώθηση	 των	 Ανανεώσιμων	
Πηγών	Ενέργειας	(ΑΠΕ)	εξέδωσε	την	Οδηγία	2009/28/EΕ.		

•  Τα	Κράτη-Μέλη	πρέπει	να	αυξήσουν	τη	συμμετοχή	των	ΑΠΕ	στο	
ισοζύγιο	τους	στο	20%	μέχρι	το	2020,	ενώ	μέχρι	το	2050	η	χρήση	
ενέργειας	στο	υπάρχον	κτιριακό	δυναμικό	θα	πρέπει	να	μειωθεί	
κατά	80%	συγκριτικά	με	τα	επίπεδα	του	2010.	

•  Επίσης	60%	των	αναγκών	σε	ζεστό	νερό	χρήσης	(ΖΝΧ)	θα	πρέπει	
να	καλύπτεται	από	ηλιακά	θερμικά	συστήματα.	



•  Η	 συνολικά	 εγκατεστημένη	
θερμική	 ισχύς	 των	 ηλιακών	
θ ερμ ι κών	 συσ τημά των		
παγκοσμίως	έφτασε	στα	τέλη	
του	2014	τα	406	GWth.	

•  Στην	 ΕΕ	 το	 μεγαλύτερο	
ποσοστό	 καλύπτουν	 ο ι	
επίπεδοι	 ηλιακοί	 συλλέκτες	
για	παραγωγή	ΖΝΧ.		

•  Τα	 τελευταία	 χρόνια	 όμως	
παρατηρείται	μια	αύξηση	του	
αριθμού	 των	 συστημάτων	
“Combi”	και	“Combi+”.	

Πηγή:	Solar	Heat	Worldwide,	2015	

Αγορά	Ηλιακών	Θερμικών	Συστημάτων	



Ηλιακά	Θερμικά	Συστήματα	

Τα	ηλιακά	θερμικά	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	για:	
	
§  Θέρμανση	ζεστού	νερού	χρήσης	(ΖΝΧ)	
§  Θέρμανση	χώρων	
§  Ψύξη	-	Ηλιακό	Κλιματισμό	



Τύποι	Ηλιακών		Συλλεκτών	

Επίπεδοι		 Κενού	



Τύποι	Επίπεδων	Ηλιακών	Συλλεκτών	

Σύνδεση	απορροφητή	και	
υδραυλικής	διάταξης	

Υδραυλική	Διάταξη	



Καμπύλη	Απόδοσης	Ηλιακών		Συλλεκτών	

Πηγή:ΤΟΤΕΕ	



Καμπύλη	Απόδοσης	Ηλιακών		Συλλεκτών	
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Σωστός	σχεδιασμός:	
•  	θερμογέφυρες		
•  	μέγεθος	σωληνώσεων	
•  	απόσταση	σωλήνων	

Πηγή:	ΙΗΤ	



Χρήση	Ηλιακών	Θερμοσιφωνικών	Συστημάτων	

Πηγή:	ESTIF	



Χρήση	Ηλιακών	Θερμοσιφωνικών	Συστημάτων	
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Χρήση	Ηλιακών	Θερμοσιφωνικών	Συστημάτων	



Χρήση	Ηλιακών	Θερμοσιφωνικών	Συστημάτων	

Ετήσια	κάλυψη	σε	όλη	την	επικράτεια	για	μια	τετραμελή	
οικογένεια	με	χρήση	ΗΘΣ	συλλεκτικής	επιφάνειας	3,1	m2		

(επιλεκτική)	και	160	lt	θερμοδοχείο	σε	κλίση	45°	



Ηλιακά	Θερμικά	Συστήματα	Θέρμανσης	Χώρου	

Τα	συστήματα	αυτά	μπορούν,	αναλόγως	του	μεγέθους	τους	να	καλύψουν	από	40	–	70%	των	
συνολικών	θερμικών	απαιτήσεων.	
Πρέπει	 να	 σχεδιάζονται	 με	 προσοχή	 ώστε	 να	 αποφεύγονται	 προβλήματα	 υπερθέρμανσης	
κατά	τους	καλοκαιρινούς	μήνες.	
Επίσης	πρέπει	να	επιδιώκεται	χαμηλή	θερμοκρασία	επιστροφής	από	το	κύκλωμα	θέρμανσης	
χώρου	(30-34°C).	



Ηλιακά	Θερμικά	Συστήματα	Θέρμανσης	Χώρου	



Ηλιακά	Θερμικά	Συστήματα	Θέρμανσης	Χώρων	

Η	δυνατότητα	κάλυψης	του	θερμικού	φορτίου	
μια	 τυπικής	 κατοικίας	 120	 m²	 η	 οποία	 έχει	
κατασκευαστεί	 σύμφωνα	με	 τον	 ΚΕΝΑΚ	με	 τη	
χρήση	 ενός	 ηλιακού	 θερμικού	 συστήματος	
κυμαίνεται	μεταξύ	40	 και	 90%	ανάλογα	με	 το	
μέγεθος	 του	 συστήματος	 και	 την	 τοποθεσία	
του.	

Ένα	 τυπικό	 σύστημα	 αποτελείται	 από	 μια	
συστοιχία	 ηλιακών	 συλλεκτών	 η	 οποία	
χρησιμοποιεί	 εξωτερικό	 εναλλάκτη	 για	 τη	
μεταφορά	 θερμότητας	 στην	 κύρια	 δεξαμενή	
αποθήκευσης	 και	 βοηθητικό	 λέβητα	 ενώ	
συνδυάζεται	 με	 ενδοδαπέδια	 θέρμανση	 ή	
άλλο	σύστημα	χαμηλών	θερμοκρασιών.	



Ενδεικτικά	Φορτία	Κτιρίου	στις	4	ζώνες	

•  Για	 τον	 υπολογισμό	 των	 φορτίων	 η	
εσωτερική	 θερμοκρασία	 του	 κτιρίου	
ορίζεται	 	στους	26°C	για	τη	περίοδο	ψύξης	
και	στους	20°C	για	την	περίοδο	θέρμανσης.		

•  Τα	θερμικά	και	ψυκτικά	φορτία	του	κτιρίου	
όπως	 υπολογίζονται	 με	 το	 λογισμικό	 TEE	
KENAK	παρουσιάζονται	στα	διαγράμματα.	



Επίδραση	επιφάνειας	και	χωρητικότητας	στην	κάλυψη	

•  Γενικά	 η	 αύξηση	 της	 συλλεκτικής	
επιφάνειας	έχει	μεγαλύτερη	επίδραση	
από	 την	 αύξηση	 της	 χωρητικότητας	
του	θερμοδοχείου	ενώ	είναι	εφικτή	η	
επίτευξη	 κάλυψης	 60%	ακόμα	 και	 με	
μικρά	 συστήματα	 (ενδεικτικά	 για	
εγκατάσταση	στην	Αθήνα).	



Κάλυψη	στις	4	ζώνες	και	χρόνος	απόσβεσης	

Περιοχή	 Σύστημα	με	την	

μεγαλύτερη	Καθαρή	

Παρούσα	Αξία	

	[m²/l]	

Συνολική	

κάλυψη		

Καθαρή	Παρούσα	

Αξία	

[€]	

Σύστημα	με	την	πιο	

γρήγορη	

αποπληρωμή	

[m²/l]	

Συνολική	

κάλυψη		

Έτη	

Αποπληρωμής	

Φλώρινα	 26/1,250	 53%	 21,268		 16/750	 40%	 4.87	

Θεσσαλονίκη	 26/1,000	 64%	 16,672		 12/750	 44%	 5.46	

Αθήνα		 26/750	 83%	 14,817		 12/750	 64%	 5.48	

Ηράκλειο	 18/750	 89%	 9,530		 12/750	 82%	 6.45	



•  Η	χρήση	ηλιακών	συστημάτων	στον	 κτιριακό	 τομέα	 είναι	 εφικτό	
να	οδηγήσει	σε	καλύψεις	άνω	του	50%	των	συνολικών	θερμικών	
αναγκών	 για	 κτίρια	 τα	 οποία	 έχουν	 κτισθεί	 μετά	 την	 εφαρμογή	
του	 ΚΕΝΑΚ	 και	 επομένως	 και	 για	 κτίρια	 τα	 οποία	 θα	
ακολουθήσουν	 τη	 φιλοσοφία	 του	 κτιρίου	 σχεδόν	 μηδενικής	
κατανάλωσης	ενέργειας.	

•  Στα	 νεόκτιστα	 κτίρια	 το	 κύριο	 πρόβλημα	 είναι	 ότι	 το	 θερμικό	
φορτίο	για	 το	ΖΝΧ	δεν	μπορεί	 να	συμπιεσθεί	με	αποτέλεσμα	να	
μην	 είναι	 δυνατή	 και	 η	 περαιτέρω	 συμπίεση	 του	 συνολικού	
απαιτούμενου	φορτίου.	

•  Υπάρχει	κίνδυνος	υπερθέρμανσης	το	καλοκαίρι	λόγω	της	μεγάλης	
παραγωγής	 θερμότητας	 αλλά	 και	 του	 μικρού	 ζητούμενου	
φορτίου.	

Κάλυψη	στις	4	ζώνες	και	οικονομικό	όφελος	



Ηλιακά	Συστήματα	Κλιματισμού	

Πηγή:	Climasol	



Ηλιακά	Συστήματα	Κλιματισμού	

Πηγή:	Climasol	



Ηλιακά	Συστήματα	Κλιματισμού	

Κύριος	 περιοριστικός	 παράγοντας	 στην	 εισαγωγή	 του	 στον	
οικιακό	 τομέα	 η	 περιορισμένη	 διαθεσιμότητα	 ψυκτών	
μικρής	εγκατεστημένης	ισχύος.	



Ερωτήσεις;	

Δρ.	Γεώργιος	Μαρτινόπουλος	


