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περιεχόμενα

συστήματα ρηχής γεωθερμίας
(για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων)
● ορισμοί και κατάταξη
● αποθήκευση θερμότητας στο υπέδαφος
● συστήματα με αντλίες θερμότητας
- βασικές αρχές (γεωεναλλάκτες και αντλίες θερμότητας)
- τύποι συστημάτων
- δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες
- διάδοση της τεχνικής
- εξοπλισμός και αγορά
- σχεδίαση (οδηγοί και εργαλεία)
- νομοθεσία και κανονισμοί
- οικονομική αποτίμηση
● δύο ιδιαίτερες εφαρμογές
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γεωθερμία - ορισμοί
γεωθερμία είναι «…είναι η θερμότητα που είναι αποθηκευμένη
κάτω από την επιφάνεια της γης»

(πηγή Häring Geo-Project, Steinmaur)

( Οδηγία 2009/28/EC Promotion of Renewable Energy Sources)

• βαθειά γεωθερμία
βάθη μεγαλύτερα από
1000 m (400 m)
υψηλές θερμοκρασίες
• ρηχή γεωθερμία
βάθη έως 200 m (400 m)
χαμηλές θερμοκρασίες
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ρηχή γεωθερμία - χαρακτηριστικά του υπεδάφους
θερμοκρασία υπεδάφους
(undisturbed ground temperature)

θερμικά χαρακτηριστικά υπεδάφους
(αγωγιμότητα και ειδική θερμότητα)
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ρηχή γεωθερμία - αποθήκευση θερμότητας
το υπέδαφος χρησιμοποιείται για να αποθηκευτεί θερμότητα - ή «ψύχος»
συνήθως σε διεποχιακή βάση (χειμώνας - καλοκαίρι)

σε υπόγεια υδροφόρα στρώματα
(Aquifer Thermal Energy Storage)

στο έδαφος με κατακόρυφες γεωτρήσεις
(Borehole Thermal Energy Storage)

σε κοιλότητες - σπήλαια
(Cavern Thermal Energy Storage)

Πηγή : Göran Hellstörm : UTES Experiences from Sweden , Lund Univ. of Technology / NeoEnergy Sweden Ltd
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ρηχή γεωθερμία - συστήματα με αντλίες θερμότητας

Ηλιακή ακτινοβολία:
1500 kWh/m2/y
Θερμορροή
από το εσωτερικό
της γης :
0.6 kWh/m2/y
Ενεργειακές απαιτήσεις
κατοικίας
για θέρμανση:
100-150 kWh/m2/y
αντλία
θερμότητας

διάταξη εναλλαγής
θερμότητας με τη γη
(γεωεναλλάκτης)

«κινητήριος μηχανισμός» η ηλιακή ακτινοβολία !
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αντλία θερμότητας

Εικόνα από ASHRAE Handbook of Applications-2015
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γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Η λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας
είναι αποδοτικότερη ενεργειακά όταν η
διαφορά θερμοκρασίας πρωτεύοντος και
δευτερεύοντος κυκλώματος είναι μικρότερη.
• θέρμανση : υψηλή θερμοκρασία

γεωεναλλάκτη - χαμηλή θερμοκρασία
διανομής
• ψύξη : χαμηλή θερμοκρασία

γεωεναλλάκτη - υψηλή θερμοκρασία
διανομής
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γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα - υπόγεια οριζόντια δίκτυα

Εικόνες από ASHRAE Handbook of Applications-2015
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γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα - υπόγεια οριζόντια δίκτυα

Masser s.a.–Belgium

• δίκτυα σωλήνων PE
με αντιψυκτικό υγρό
σε διάφορες διατάξεις
(απλές οδεύσεις, coils,
συλλέκτες)

•

WaterFurnace–Ελλάδα

www.grosvenor-lt.co.uk

www.builditsolar.com/

• οριζόντια δίκτυα σωλήνων
σε χάνδακες ή σκάμματα
βάθους 1,2 έως 2,0 m.

ή δίκτυα σωλήνων χαλκού
με ψυκτικό υγρό απευθείας
συνδεδεμένα στην αντλία
θερμότητας (συστήματα
απευθείας εκτόνωσης - DX)

• εφαρμόζεται κυρίως σε
μικρές εγκαταστάσεις
όπου υπάρχει διαθέσιμη
έκταση
●

κυρίως για θέρμανση
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γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα - κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων σε γεωτρήσεις

U - TUBE
ζεύγος σωλήνων PE ενωμένων
στο κάτω άκρο (U-Bend) που
έχουν βυθιστεί σε κατακόρυφη
γεώτρηση

Εικόνα από ASHRAE Handbook of Applications-2015
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Δημαρχείο Πυλαίας , 1995δ

Geotrainet Training Manual

WaterFurnace–Ελλάδα
WaterFurnace International

γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα - κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων σε γεωτρήσεις

• κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων (πολλαπλά U Tubes)
σε βάθη έως 100 m (200 m).
• Φάσεις κατασκευής :
γεωτρήσεις / βύθιση των σωλήνων
πλήρωση της γεώτρησης (grouting) / έλεγχοι πίεσης
δικτύωση / πλήρωση με αντιψυκτικό υγρό (συνήθως)
σύνδεση με την αντλία θερμότητας
• εφαρμόζεται σε συστήματα μικρά και μεγάλα
για θέρμανση και ψύξη
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ENERCRET GmbH, Austria

Καββαδάς,Θεμελιώσεις, ΕΜΠ 2005

γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα – δίκτυα νερού σε πασσάλους

Pahud, Hubbuch - EGC 2007

DOCK MIEDFIELD - ZÜRICH (CH) : 306 Π-ΓΕ / 400 kW

• κατακόρυφοι βρόχοι σωλήνων (πολλαπλά U Tubes) ή σωλήνες σε διάταξη σπείρας
που εγκιβωτίζονται στο σώμα (οπλισμένο σκυρόδεμα) των πασσάλων θεμελίωσης κτιρίων
• εφαρμόζονται σε κτίρια που θεμελιώνονται είτε επί προκατασκευασμένων πασσάλων
είτε επί έγχυτων επί τόπου πασσάλων για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων
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γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα - κατακόρυφη στήλη νερού σε γεώτρηση

• κατακόρυφη στήλη νερού (κλειστή) μεγάλης διατομής με δεύτερη σωλήνωση
εντός – στην κορυφή της εσωτερικής σωλήνωσης υποβρύχια αντλία
• εφαρμόζονται σε εδάφη με μεγάλη αγωγιμότητα (συμπαγή πετρώματα ή μέσα
σε υδροφόρα στρώματα με κίνηση νερού)
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γεωεναλλάκτες - κλειστά συστήματα - σπείρες σωλήνων
βυθισμένες σε λίμνες ή θάλασσα

Εικόνα από ASHRAE Handbook of Applications-2015
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γεωεναλλάκτες - ανοιχτά συστήματα

•

άντληση νερού από πηγάδι ή γεώτρηση
και επανέγχυση του νερού στο
υδροφόρο στρώμα με τη βοήθεια
δεύτερου πηγαδιού ή γεώτρησης

•

η αντλία θερμότητας τροφοδοτείται
απευθείας με το αντλούμενο νερό ή
συνηθέστερα μέσω εναλλάκτη
θερμότητας

•

εφαρμόζεται σε συστήματα όλων των
μεγεθών, για θέρμανση και ψύξη.

Εικόνα από ASHRAE Handbook of Applications-2015
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http://www.eauc.org.uk/

δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες - οριζόντια συστήματα
•

Προϋποθέσεις
διαθέσιμη έκταση και χαμηλό κόστος εκσκαφών

•

Αδειοδότηση
στην Ελλάδα τυπικά απαιτείται
(στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες απαιτείται μόνον
σε εξαιρετικές περιπτώσεις)

•

Περιορισμοί
- μη τοξικό αντιψυκτικό υγρό
(αιθυλενογλυκόλη, προπυλενογλυκόλη, αιθυλική αλκοόλη)

- οι σωληνώσεις DX συστήματος να βρίσκονται
επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα
Έχω στο μυαλό :
• σημαντική η επίδραση των συνθηκών κλίματος (ήλιος, θερμοκρασία αέρα, άνεμος, βροχή, χιόνι )
• απλή εναλλαγή θερμότητας με κινητήρια δύναμη την ηλιακή ακτινοβολία
• όσο πιο βαθιά οι σωλήνες τόσο λιγότερο «ηλιακό δυναμικό» εκμεταλλεύομαι
αλλά βελτιώνω τις αποδόσεις στην ψύξη
• η σύνθεση του εδάφους και η υγρασία του παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο
επιθυμώ ασκίαστες περιοχές που διαβρέχονται και εδάφη με υψηλή θερμική αγωγιμότητα
που κατακρατούν υγρασία
βελτιώνω το έδαφος γύρω από τους σωλήνες (άμμος, οργανικά, πρόβλεψη για διαβροχή)
περιμένω ειδικές τιμές φόρτισης 10 - 50 W/m2 και ετήσιες απολαβές για θέρμανση 50 - 80 kWh/m2
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δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες - κατακόρυφα συστήματα
•

Προϋποθέσεις
διαθέσιμη έκταση
(πολλές φορές και κάτω από τη θεμελίωση)

Geotrainet Training Manual

•
•

Αδειοδότηση
απαιτείται
Περιορισμοί
- απαιτήσεις ως προς την κατασκευή των γεωτρήσεων
(να μη διαταραχτούν οι υπόγειοι υδροφορείς)

- μη τοξικό αντιψυκτικό υγρό
- αποφυγή θερμικής ρύπανσης του γείτονα
- ποτέ σε αρτεσιανό υδροφόρο
Έχω στο μυαλό :
• απλή εναλλαγή θερμότητας με τη γη ή αποθήκευση θερμότητας
• οι γεωτρήσεις κοστίζουν : πρέπει να γνωρίζω τις θερμικές ιδιότητες του εδάφους
ώστε να αποφύγω υπερδιαστασιολόγηση
• η πρώτη γεώτρηση μπορεί να μου δώσει σημαντικές πληροφορίες !
επιθυμώ
• εδάφη με υψηλή θερμική αγωγιμότητα
• στην απλή εναλλαγή θερμότητας : υδροφορείς σε κίνηση
• στην αποθήκευση θερμότητας : ισοσκελισμένες απαιτήσεις Θέρμανσης - Ψύξης
δίνω προσοχή στην κατασκευή των γεωτρήσεων για την προστασία των υδροφορέων
περιμένω ειδικές τιμές φόρτισης 30 -70 W/m
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McQuay-GHP Design Manual, AG 31-008

δεδομένα, περιορισμοί και κανόνες - ανοιχτά συστήματα
•

Προϋποθέσεις
ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου υδροφορέα

•

Αδειοδότηση
απαιτείται

•

Περιορισμοί
- απαιτήσεις ως προς την κατασκευή των γεωτρήσεων
(να μη διαταραχτούν οι υπόγειοι υδροφορείς)

- όσο νερό τραβώ πρέπει να το ρίξω πίσω
- δεν πρέπει να ρυπάνω τον υδροφορέα και θερμικά
το γείτονα
Πρέπει να μάθω :
• πόσο νερό μπορώ να αντλήσω και από πιο βάθος (δοκιμαστική γεώτρηση)
• ποια είναι η ποιότητα του νερού που θα αντληθεί (ανάλυση)
έχω στο μυαλό ότι η ενέργεια άντλησης επηρεάζει σοβαρά τον πραγματικό COP του συστήματος
δίνω προσοχή :
• θα απαιτηθεί εναλλάκτης εάν η ποιότητα του νερού δεν είναι καλή
• η επανέγχυση του νερού στον υδροφορέα είναι τεχνικά δυσκολότερη από την άντληση
• η επανέγχυση πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται θερμικά η άντληση
• απαιτείται διάταξη διαχείρισης νερού ? (δεξαμενές, διαφορετικές αντλίες για επανέγχυση κλπ)
επιθυμώ αντλήσεις 1 m3/h για κάθε 3,5 – 4,5 kW
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διάδοση της τεχνικής

•
•
•
•

πρώτη εφαρμογή και αναφορές 1945 - 47 (ΗΠΑ)
πρώτες εφαρμογές στην Ευρώπη 1970 - 1980
μεγάλη ανάπτυξη σε Ελβετία και Σουηδία 1980-1990
«boom» στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη μετά το 2000

• 900.000 συστήματα ήταν εγκατεστημένα στο κόσμο το
2005 (600.000 στις Η.Π.Α. και 200.000 στη Σουηδία) με
συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ 10.000 MW
• σημαντική ζήτηση στην Ελλάδα από το 2005
Πωλήσεις αντλιών θερμότητας 2006/07 στην Ευρώπη
(Sanner B, 2011 in Geotrainet Training Manual for Designers)

Πωλήσεις αντλιών θερμότητας στη Γερμανία
(Sanner B, 2011 in Geotrainet Training Manual for Designers)

Άδειες για γεωθερμικά συστήματα στην πρώην Νομαρχία Θεσ/νίκης
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Εικόνες από φυλλάδια της ClimateMaster

Rooftop

Οριζόντια
Console

διανεμημένες νερού-αέρα

κεντρική νερού-νερού

υδρόψυκτο VRF

Εικόνα από mitsubishielectric.ca

εξοπλισμός - αντλίες θερμότητας - τύποι

Κατακόρυφη
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εξοπλισμός - αντλίες θερμότητας - εξελίξεις
προ 1995
• κατασκευαστές κυρίως στις ΗΠΑ
• λίγοι ευρωπαίοι κατασκευαστές, κυρίως για θέρμανση
• R22 / παλινδρομικοί συμπιεστές / ελλειμματικοί αυτοματισμοί
σήμερα
• μεγάλος αριθμός κατασκευαστών και στην Ευρώπη
• νέα ψυκτικά υγρά / συμπιεστές scroll / εξαιρετικοί αυτοματισμοί
• λύσεις πακέτο για μικρές εγκαταστάσεις (Α.Θ. / δοχείο
αδρανείας / θερμαντήρας νερού χρήσης / μονάδες
κυκλοφορίας / αυτοματισμοί)
• πιστοποιήσεις και κατά ARI, EUROVENT, CE, και κατάταξη
ανάλογα με την ενεργειακή απόδοση (Energy Class)
• υψηλές αποδόσεις που συνεχώς βελτιώνονται
• και VRF συστήματα
• διεύρυνση ορίων λειτουργίας
• αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών
• αντλίες θερμότητας τετρασωλήνιες

21

εξοπλισμός - κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες
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σχεδίαση - οδηγοί και εργαλεία
Λογισμικό

VDI 4640 Part 1/2/3/4
30 kW

για σχεδίαση κάθε τύπου εγκατάστασης,
ενεργειακούς υπολογισμούς
και προσομοιώσεις

… και εξαιρετικό Handbook για όλες
τις εφαρμογές της γεωθερμίας

GLD – Ground Loop Design

EED–Earth Energy Designer

σχεδίαση εγκαταστάσεων
μόνον θέρμανσης
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σχεδίαση - διαστασιολόγηση
Θέρμανση

Ψύξη

Ροές θερμότητας
θέρμανση +
ψύξη -

- επιλέγω χαμηλότερη (θέρμανση) και υψηλότερη θερμοκρασία νερού (ψύξη)
- βρίσκω Lh και Lc και επιλέγω το μεγαλύτερο
- επανέρχομαι με προσομοιώσεις για βελτιστοποίηση
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ΥΑ Δ9Β,Δ/Φ166/ΟΙΚ13068/ΓΔΦΠ2488 (2009)

νομοθεσία

δεν επιβάλλεται ευθέως η
πλήρωση (grouting)
των κατακόρυφων
κλειστών γεωτρήσεων !

• εκδίδονται άδειες από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης
• ορίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις από όρια και δίκτυα
• σε κάθε γεώτρηση επιβάλλεται σωλήνωση και τσιμέντωσή της
στα επάνω 5 m
• τα κλειστά κατακόρυφα συστήματα επιτρέπονται ακόμη και αν
απαγορεύεται η ανόρυξη παραγωγικών γεωτρήσεων
• ανοιχτά συστήματα: επιβάλλεται η επενέγχυση όλου του νερού
και ζητείται η αποφυγή αλλοίωσης της ποιότητάς του
• ανάμεσα στα έγγραφα προς υποβολή είναι μελέτη (βασικά
στοιχεία), δηλώσεις συμμόρφωσης στις διατάξεις της ΥΑ,
πιστοποιήσεις εξοπλισμού και δήλωση - βεβαίωση για την
κατάρτιση των τεχνικών του συνεργείου διάτρησης
• στα ανοιχτά κυκλώματα ζητείται γνωμοδότηση της Διεύθυνση
Υδάτων της Περιφέρειας
• ζητείται γνωμοδότηση του ΙΓΜΕ μόνον εάν η εγκατάσταση
βρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως γεωθερμικό πεδίο
• η άδεια εκδίδεται υπό όρους :
- υποβολή στοιχείων (γεωλογικά, υδρογεωλογικά τεχνικά, και
θερμικά) μετά την κατασκευή
- τοποθέτηση υδρομετρητών και καταγραφών θερμοκρασίας
στις γεωτρήσεις
- δικαίωμα ελέγχου από τις υπηρεσίες
• ορίζονται τα σχετικά πρόστιμα και οι διαδικασίες επιβολής για
καταστρατήγηση της μελέτης ή κατασκευή χωρίς αδειοδότηση
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Κ.Εν.Α.Κ.

• τι προβλέπει ο Κ.ΕΝ.Α.Κ. για τα συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ;
Για τις αντλίες θερμότητας
1. Ο «συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια»
(άρθρο 5 § 6 ) = 2,90 (n=1/2,90).
2. Ελάχιστες προδιαγραφές (Άρθρο 8): μπορεί η παραγωγή ΖΝΧ να γίνεται από αντλίες
θερμότητας με SPF > 3,3 (ισχύει για τον ονομαστικό COP).
3. Κατοικίες Κτίριο Αναφοράς
το κτίριο αναφοράς διαθέτει Α.Θ. με συντελεστή συμπεριφοράς COP=3,2 και ψύξη EER=3,0
4. Κτίριο Αναφοράς Τριτογενούς Τομέα
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 § 4.1.1. : «…για όλες τις άλλες περιπτώσεις που το
εξεταζόμενο κτίριο θερμαίνεται με τη χρήση Α.Θ. άλλου τύπου (π.χ. γεωθερμική
ή με θαλασσινό νερό)», θεωρείται ότι το κτίριο αναφοράς διαθέτει Α.Θ. με συντελεστή
συμπεριφοράς COP=3,5 και ψύξη EER=3,0
5. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 § 4.1.2.2 : επισημάνσεις για τον COP και τον SPEF των
αντλιών θερμότητας (αναιρέθηκε το άρθρο του αρχικού κειμένου).
ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ SPEF !
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μελέτη σκοπιμότητας

Q x 1,05
Q x 1,1
Q x 2,9 / SCOP
για να είναι αποδοτικότερη λύση σε σχέση:
με το αέριο πρέπει SCOP>2,762
με το πετρέλαιο πρέπει SCOP>2,636
με την καύση βιομάζας πρέπει SCOP>2,9
με αεραντλία SCOPgs>SCOPas
Πρόσθετο Κόστος
- γεωεναλλάκτης (και δικτύωση μέχρι το λεβητοστάσιο)
- αντλία θερμότητας (ακριβότερη από τους λέβητες όμως
φθηνότερη από τις αντλίες θερμότητας αέρα νερού)
- μηχανοστάσιο (δοχείο αδρανείας, συνθετότερα υδραυλικά,
ηλεκτρικές συνδέσεις και control)
- πρόσθετο κόστος συστήματος διανομής (π.χ. ενδοδαπέδια
ή μεγαλύτερης έκτασης σώματα)
- κόστος μελέτης και αδειοδότησης
- συντήρηση

πρέπει να :
• μειώσω κατά το δυνατό τις απαιτήσεις
• να επιλέξω το καταλληλότερο σύστημα
• να σχεδιάσω τον γεωεναλλάκτη με τις μικρότερες διαστάσεις
• ενώ ταυτόχρονα θα είναι ενεργειακά αποτελεσματικός
• να κατασκευάσω το γεωεναλλάκτη για μεγάλη ζωή
(θα ζήσει περισσότερο από το σύστημα)
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το δημαρχείο της Πυλαίας

• σχεδίαση 1995
ολοκλήρωση κατασκευής 2002
• συνολική έκταση κλιματιζόμενου χώρου 1350 m2
• φορτία : θέρμανση 150 kW / ψύξη 270 kW
●

• αντλίες Θερμότητας :
11 μονάδες τύπου νερού - νερού
• γεωεναλλάκτης :
3 x 7 απλά UTubes ανά 4,5m και βάθος 80m
• λέβητας 120 kW
●

πύργος ψύξης 400 kW

●

60 Fan Coils και 3 Κλιματιστικές Μονάδες
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το δημαρχείο της Πυλαίας

απαιτήσεις
μεγάλες διαφορές
από χρόνο σε χρόνο
(διαφοροποιήσεις στη χρήση,
έλλειψη αυτόματου ελέγχου
ωραρίου και τρόπου λειτουργίας)
οι απαιτήσεις ψύξης
διπλάσιες από τις
απαιτήσεις θέρμανσης
μέσες ετήσιες απαιτήσεις
θέρμανση 30 kWh/m2
ψύξη 55 kWh/m2
μέγιστη ειδική ισχύς στο ΓΕ
(ωριαία τιμή)
απορρόφηση θερμ. 55 W/m
απόρριψη θερμ. 120 W/m
ακραία τιμή 210 W/m
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το δημαρχείο της Πυλαίας
το γεωθερμικό σύστημα
σε σχέση με ένα συμβατικό
(λέβητας αερίου και split units)
καταναλώνει
26% λιγότερο πρωτογενή ενέργεια
και εκπέμπει:
23% λιγότερο CO2
100% λιγότερο ΝΟx
18% περισσότερο SO2
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αναψυκτήρια στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης
γεωεναλλάκτης
μια δεξαμενή νερού
• σχεδίαση 2000 – 2002
κατασκευή : 2005 – 2012

• δεξαμενή νερού
μήκος : περ. 1500 m
διατομή : 1 m x 0,80 m
όγκος : 1200 m3

•

κατασκευή
τυποποιημένα κιβώτια
πολυπροπυλενίου (PP)
τυλιγμένα με στεγανωτική
μεμβράνη και γεωύφασμα
(πυθμένας αμέσως επάνω
από τη στάθμη της θάλασσας)

• τροφοδοσία δεξαμενής
6 γεωτρήσεις
σε βάθος 20-30 m

• κατανάλωση νερού
πότισμα - καθαριότητα
νερά πλύσης χώρων υγιεινής
σιντριβάνια
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αναψυκτήρια στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης
τα κτίρια
7 αναψυκτήρια κατά μήκος
της παραλίας με έκταση 100 m2
και θερμική ισχύ 10 kW το καθένα

το σύστημα
μία αντλία θερμότητας
νερού - αέρα σε κάθε αναψυκτήριο
με το νερό από τη δεξαμενή

Η γραμμική Δεξαμενή Νερού είναι
«…ένας ιδιότυπος γεωεναλλάκτης» που:
- ανταλλάσει θερμότητα με το υπέδαφος
- ανταλλάσει θερμότητα με τα επιφανειακά
στρώματα του εδάφους και την θάλασσα
- ανταλλάσει θερμότητα με το δίκτυο
πόσιμου νερού της πόλης
- εξομαλύνει της ανταλλαγές νερού και
θερμότητας λόγω της μεγάλης
χωρητικότητας που έχει
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αναψυκτήρια στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης
Προσομοίωση
της θερμικής συμπεριφοράς
με το λογισμικό TRNSYS
- του συστήματος
με την αντλία θερμότητας αέρα νερού
- και ενός συμβατικού συστήματος
με αντλία θερμότητας αέρα – αέρα

Απορροφούμενη Ηλεκτρική Ενέργεια = 3.274 kWh
ΑΘ νερού - αέρα

ΑΘ αέρα - αέρα

Ετήσιος Βαθμός Συμπεριφοράς (SPF) = 3,994

Απορροφούμενη Ηλεκτρική Ενέργεια = 5.272 kWh
Ετήσιος Βαθμός Συμπεριφοράς (SPF) = 2,480
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ευχαριστώ
ερωτήσεις?

email: dmbozis@otenet.gr

