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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το Σωµατείο διοργανώνει στην Αθήνα εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Συγκρότηση & Επιλογή 
ΚΚΜ» την Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2004 µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ. Το 
αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής παρουσιάζονται στην συνέχεια. Οι σχετικές 
πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα µέλη και φίλους του Ελληνικού Παραρτήµατος.  
 
Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Παραρτήµατος και του 
Ελληνικού Σωµατείου, για την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2004. Τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα µέλη 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τηλεοµοιοτυπίας. ∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη της ASHRAE που 
έχουν τακτοποιηµένες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. 
 
Στις 14 Ιανουαρίου, µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΦΙΛΠΡΟ-ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΕ, 
διοργανώθηκε µε επιτυχία εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Επεξεργασία Νερού». Οµιλητές ήταν ο 
Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Μανασσής Μήτρακας και η κυρία Χριστίνα Παπαλαζάρου (Χ.Μ., Τµήµα 
Επεξεργασίας Νερού FILPRO).  
 
Στο τεύχος αυτό περιλαµβάνεται ένα άρθρο του κ. Γιώργου Κοτταρά, Product Manager Siemens µε τίτλο 
«Θέρµανση Υδραυλική Εξισορρόπηση; Κανένα Πρόβληµα!». Υπενθυµίζεται ότι όσοι ενδιαφέρονται µπορούν 
να υποβάλλουν τα ενυπόγραφα άρθρα τους σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον 
υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενηµέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr). 
 
Επειδή παρουσιάζεται µεγάλο ενδιαφέρον από συναδέλφους που επιθυµούν να γίνουν µέλη της ASHRAE 
επισυνάπτεται η αίτηση εγγραφής. 
 
Για τις Άγιες Ηµέρες που πλησιάζουν, ευχόµαστε σε όλους τους 
συναδέλφους και τις οικογένειές τους, 
 

 
 

Τα µέλη του ∆.Σ.  
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ΜΕΛΗ ∆.Σ. 2003 - 2004 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2003-2004 

 

Πρόεδρος 
 

Γιάννης Παπαγρηγοράκης 
Τηλ.: 210  7258111 
email: jepa@tee.gr 

 

Επόµενος Πρόεδρος 
 

Κώστας Λύτρας  
Τηλ.: 210  6603300  

email: klytras@cres.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Κώστας Α. Μπαλαράς  
Tηλ.: 210  8109152 

email: costas@meteo.noa.gr 

 

Γραµµατέας 
 

Γιώργος Αλεξίου 
Τηλ.: 6944353400 

email: galexiou@ergose.gr 

 

Ταµίας 
 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος 

Τηλ.: 210  7210957 
email: dimitris@ashrae.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Κώστας Κωστόπουλος 
Τηλ.: 210  3632334 

email: ccostop@ath.forthnet.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

email: lj2moore@attglobal.net 

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Α.Α. Αργυρίου, ! 2610 996141, " argiriou@physics.upatras.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Κ. Κωστόπουλος, ! 210 3632334, " ccostop@ath.forthnet.gr 
 
Ψύξης � Refrigeration:  
Ε. Μέξη, ! 210 9211950, " amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion:  
Π. Μεγαρίτης, 210 3242253, " sigmami@acci.gr 
 
Τεχνολογίας, Έρευνας & Εθνικών ∆ραστηριοτήτων - TEGA: 
 Κ.Λύτρας, ! 210 6603300, " klytras@cres.gr 
 
Προγραµµάτων - Chapter Programs:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3229300, " sigmami@acci.gr 
 
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
L. Moore, ! 210 9824008, " ljmoore@attglobal.net  
 
Ελέγχου � Auditing:   
T. Νικολαϊδης, ! 210 7233444, " aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων � Nominating:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
Υποδοχής � Reception:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
∆ηµοσιότητας � Publicity:  
Κ. Θεοφύλακτος, ! 210 8219118, " cgtheo@athena.domi.gr 
 
Συµµετοχής � Attendance:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
Εκδόσεων & Ενηµ/ικού Φυλλαδίου - Publications-Newsletter:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ιστορίας � Historical:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events:  
Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
Τµήµατα Παραρτήµατος � Chapter Section:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3242253, " sigmami@acci.gr 

 
 
 

Συνεχίζει να υπάρχει µεγάλη ανάγκη να στελεχωθούν οι διάφορες επιτροπές του Παραρτήµατος. Όσοι συνάδελφοι 
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε κάποια επιτροπή και να συµβάλουν στην δραστηριοποίησή τους, µπορούν να 

επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ» 

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, 2004   
 
Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE, µε την ευγενική 
υποστήριξη της εταιρείας ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ, 
διοργανώνει Εκδήλωση Τεχνικής Ενηµέρωσης µε θέµα 
«Συγκρότηση & Επιλογή Κεντρικών Κλιµατιστικών 
Μονάδων» την Τετάρτη, 21 Απριλίου 2004, στο 
ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα.  Το 
αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις 
συµµετοχής παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 
Οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα 
µέλη και φίλους του Ελληνικού Παραρτήµατος. Όσοι 
συνάδελφοι έχουν υποβάλει την δήλωση συµµετοχής 
τους δεν χρειάζεται να δηλώσουν και πάλι το ενδιαφέρον 
τους. 

 
Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων είναι απαραίτητη η 

συµπλήρωση της συνηµµένης δήλωσης συµµετοχής και η αποστολή 
της µε fax (210 810 3236, Υπ�όψη Κ.Α. Μπαλαρά)  ή  µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (costas@meteo.noa.gr). 
 
Τα µέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην συµµετοχή. 

 

Πρόγραµµα Εκδήλωσης   
«Συγκρότηση & Επιλογή Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων» 
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2004        Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 

 
17:00 � 17:15 Προσέλευση   -  Καφές  
17:15 � 18:00 Γενική Συνέλευση 
17:30 Ολοκλήρωση εκλογών για την ανάδειξη ∆Σ 2004-2005 
17:45 � 18:00 Χαιρετισµός, Απολογισµός απερχόµενου ∆Σ (Ι. Παπαγρηγοράκης, Πρόεδρος) 
18:00 � 20:00 Τεχνικό Πρόγραµµα  Συντονιστής : Νικ. Κρίκης, Μηχ/γος Ηλ/γος � Εµπ. ∆/ντης 
18:00 � 18:15  Κανονισµοί � Προδιαγραφές Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων στην Ευρώπη 

Εισηγητής : Βασίλης Γιάνναρης, Μηχ/γος � ∆/ντης Πωλήσεων 
18:15 � 19:00  Φυγοκεντρικοί Ανεµιστήρες - Εφαρµογές 

Εισηγητής : ∆ηµ. Παπαδόπουλος, Μηχ/γος � Τεχν. ∆/ντης 
19:00 � 19:45  Πρόγραµµα Συγκρότησης & Επιλογής Κεντρικών Κλιµατιστικών Μονάδων 

Εισηγητής : Τρύφων Μπιζίµης, Μηχ/γος Ηλ/γος � ∆/νων Σύµβουλος 
19:45 � 20:00 Eρωτήσεις - Συζήτηση 
20:00 � 21:00    Μπουφές 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE 
Fax: 210 810 3236      email: costas@meteo.noa.gr 

Υπ�όψη Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ 
 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ               Τετάρτη, 21 Απριλίου 2004 

 
Ονοµατεπώνυµο: �����������������  Αριθµός Μέλους ASHRAE: ���������� 
 
∆ιεύθυνση: �����������������������������������������.. 
 
Τηλ: ( ��. ) ��������.�..  Fax: ( ��.. ) �����.����..   Email: �����.�����.. 
 
 

mailto:programs@ashrae.gr
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• ΕΚΛΟΓΕΣ 2004  
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό του Σωµατείου Ελληνικό 
Παράρτηµα ASHRAE, προκηρύχθηκαν για την 
Τετάρτη 21/4/2004 οι εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει στην 
Αθήνα, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στις 17:00.  

 
 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν όσα µέλη είναι οικονοµικά 
τακτοποιηµένα µε την ASHRAE. Για κάθε θέση, 
επιλέξτε έναν υποψήφιο, εκτός της θέσης των 
αντιπροσώπων για την οποία εκλέγονται 2 υποψήφιοι. 
Μπορείτε να συµπληρώσετε και κάποιο άλλο όνοµα 
εκτός ψηφοδελτίου.  
 
 
Τα ψηφοδέλτια µπορούν να σταλούν µέχρι τις 20 
Απριλίου µέσω φαξ (210-7232625) ή µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση 
costas@meteo.noa.gr. Μπορείτε επίσης να ψηφίσετε 
και αυτοπροσώπως την ηµέρα των εκλογών. 
 

 

 

 
• ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ COMMISSIONING  
 
Το Σωµατείο έχει συγκροτήσει Τεχνική Επιτροπή Λειτουργικής 
Παραλαβής (Commissioning) για τις εγκαταστάσεις κλιµατισµού 
κτιριακών έργων, µε Πρόεδρο τον Τάκη Μεγαρίτη. Ειδικός 
σύµβουλος της επιτροπής είναι ο Νίκος Χαζάπης. Σκοπός της 
Τεχνικής Επιτροπής είναι: 
• Προσδιορισµός της έννοιας Commissioning σε όλες τις φάσεις 
παραγωγής ενός τεχνικού έργου 

• Συγκέντρωση και αναδροµή στην σχετική βιβλιογραφία 
• Επεξεργασία και διατύπωση διαδικασιών Commissioning, που 
εφαρµόζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής ενός τεχνικού 
έργου 

• Επεξεργασία φύλλων ελέγχου για τον έλεγχο, παρακολούθηση 
και οργάνωση ερµηνειών των αποτελεσµάτων των διαδικασιών 
Commissioning. 

Η συµµετοχή στην οµάδα εργασίας είναι ανοικτή στα µέλη της 
ASHRAE. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Τάκη (! 210 3242253, " 
sigmami@acci.gr). 

 

mailto:costas@astro.noa.gr
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• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» 
 
Το Σωµατείο, µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΦΙΛΠΡΟ-
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΕ, διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία εκδήλωση 
τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Επεξεργασία Νερού». Η εκδήλωση 
έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 
2004, και συµµετείχαν 82 άτοµα.  
 
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιελάµβανε χαιρετισµό από τον 
Γιάννη Παπαγρηγοράκη, Πρόεδρο του Σωµατείου  
 
και δυο οµιλίες µε θέµα : 
 
• ∆ιαβρώσεις & Επικαθίσεις σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις. 
Λεγιονέλλα 

Εισηγητής: Μ. Μήτρακας, Επ. Καθηγητής Χ.Μ. Α.Π.Θ. 
 
• Εξοπλισµός & Μέθοδοι Επεξεργασίας Νερού σε Εγκαταστάσεις 

� Χηµικά Πρόσθετα 
Εισηγήτρια: Χ. Παπαλαζάρου, Χ.Μ. ΕΜΠ, Τµήµα Επεξεργασίας Νερού 
FILPRO 
Επισυνάπτεται το υλικό που διανεµήθηκε από την κυρία Παπαλαζάρου.  
 
Ακολούθησε συνεστίαση. 
 
 
 
 

 
Το ακροατήριο της εκδήλωσης. 

 
Μ. Μήτρακας 

 

 
Χ. Παπαλαζάρου 
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• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ CLIMATHERM 2004 
 
Το Σωµατείο µας συµµετείχε στην διεθνή έκθεση 
CLIMATHERM, που έγινε στην Αθήνα την περίοδο 28/1 � 
1/2/2004. Παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του Σωµατείου 
και διάφορες εκδόσεις της ASHRAE. Από το περίπτερο του 
Σωµατείου πέρασαν πάρα πολλοί επισκέπτες της Έκθεσης και 
πάνω από 50 συνάδελφοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να γίνουν 
µέλη. 
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• ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Το ∆.Σ. συνεδρίασε στις 8/1, 18/2, 1/3 και 10/3/2004. Τα βασικότερα 
θέµατα που συζητήθηκαν συνοψίζονται στην συνέχεια: 
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 14/1/2004.  
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 21/4/2004.  
✔ Οργάνωση συµµετοχής του Σωµατείου στην Climatherm.  
✔ Οργάνωση εκλογών 
✔ Προτάσεις για διακρίσεις και βραβεία για τα µέλη του 
Παραρτήµατος, εξεύρεση υποψηφίων 

✔ Άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού του Σωµατείου 
✔ Οικονοµική ενίσχυση του Σωµατείου µε χορηγίες από διάφορες 
εταιρείες.   

✔ ∆ραστηριότητες της τεχνικής επιτροπής για το Commissioning 
✔ Οργάνωση δραστηριοτήτων για το ARC 2005 που θα γίνει στην 
Αθήνα στις 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005. 

 
 
 

 
 
• ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ FELLOW 
 

Όσοι συνάδελφοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους στον βαθµό Fellow της 
ASHRAE, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Leslie Moore, Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιακρίσεων/Βραβείων 
του Παραρτήµατος, (Τηλ.: 210  9824008, Email: lj2moore@attglobal.net) και να ενηµερωθούν σχετικά µε την 
διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.  
 
 
 
• ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας του Σωµατείου είναι ο 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος. Οι παρατηρήσεις 
σας από την χρήση της ιστοσελίδας για τον εντοπισµό 
τυχόν προβληµάτων και οι ιδέες σας για να βελτιωθεί η 
παρουσίαση και η λειτουργικότητα των περιεχοµένων, 
ή για να προστεθούν νέες επιλογές, είναι ευπρόσδεκτες. 
Οι συνάδελφοι που θέλουν να συνεισφέρουν µπορούν 
να επικοινωνήσουν µε τον ∆ηµήτρη στην διεύθυνση 
dimitris@ashrae.gr. 
 

 
Τα έξοδα για την λειτουργία της ιστοσελίδας καλύπτονται από 

την ευγενική χορηγία του συναδέλφου  
Σταύρου Τσάβαλου (CARRIER ΕΛΛΑΣ) 

mailto:lj2moore@attglobal.net
mailto:dimitrishara@hotmail.com
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ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 
• ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ASHRAE & ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ AHR EXPO   
 
Στις 16-30 Ιουνίου 2004 διοργανώνεται στο Nashville, 
στην πολιτεία Τεννεσή των ΗΠΑ το Ετήσιο Συνέδριο 
της ASHRAE.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE www.ashrae.org     
 
 
• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ   
 
Εκδόθηκε ο νέος Κανονισµός της ASHRAE για τον 
αερισµό κατοικιών, ASHRAE Standard 62.2, 
Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-
Rise Residential Buildings 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση 
http://www.ashrae.org/template/AssetDetail?assetid=29
759     

 
 
• Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ»   
 
Εκδόθηκε το νέο βιβλίο της ASHRAE «Green Guide» 
το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται µε τον 
σχεδιασµό κτιρίων. Ο Οδηγός καθοδηγεί τους 
µελετητές συστηµάτων HVAC&R  στο σχεδιασµό 
πράσινων κτιρίων. Καλύπτει θέµατα σχετικά µε τις 
τεχνικές σχεδιασµού, τις αλληλοεπιδράσεις των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µε τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, ξεκινώντας από τα πρώτα 
στάδια της µελέτης και συνεχίζει µε την κατασκευή, 
λειτουργική παραλαβή, λειτουργία, συντήρηση, και 
τελική κατεδάφιση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση 
http://www.ashrae.org/template/AssetDetail/assetid/305
22     
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• Ο∆ΗΓΟΣ UFAD   
 
Εκδόθηκε το νέο βιβλίο της ASHRAE «Underfloor Air 
Distribution (UFAD) Design Guide» για µηχανικούς, 
αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες κτιρίων, κατασκευαστές 
µηχανηµάτων και εγκαταστάτες, ερευνητές και όσους 
ασχολούνται µε τον υποδαπέδιο αερισµό και 
κλιµατισµό. Ο Οδηγός παρέχει πληροφορίες για τον 
σχεδιασµό ενεργειακά αποδοτικών και 
αποτελεσµατικών εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται και 
αναλύονται οι παράµετροι σχεδιασµού και τα 
πλεονεκτήµατα των συστηµάτων σε σχέση µε τις 
συνθήκες θερµικής άνεσης, αποδοτικότητας του 
αερισµού και της ποιότητας αέρα, της κατανάλωσης 
ενέργειας και του λειτουργικού κόστους ζωής του 
κτιρίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση http://www.ashrae.org/ 
template/AssetDetail/assetid/29940     
 

• Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ   
 
Εκδόθηκε το νέο βιβλίο της ASHRAE «HVAC Design 
Manual for Hospitals & Clinics» για την µελέτη και 
τον σχεδιασµό εγκαταστάσεων κλιµατισµού σε 
νοσοκοµεία και κλινικές. Το εγχειρίδιο αποτελεί µια 
εκτενή και κατανοητή πηγή πληροφοριών σχετικά µε 
τον σχεδιασµό, την εγκατάσταση και την λειτουργική 
παραλαβή των συστηµάτων HVAC. Καλύπτονται 
θέµατα σχετικά µε την περιβαλλοντική άνεση, έλεγχο 
λοιµώξεων, εξοικονόµηση ενέργειας, ασφάλεια, 
λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση http://www.ashrae.org/ 
template/AssetDetail/assetid/25509 

    
 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE   
 
Τα µέλη της ASHRAE µπορούν να εγγραφούν για να 
λαµβάνουν δωρεάν το εβδοµαδιαίο ηλεκτρονικό 
ενηµερωτικό δελτίo, µε νέα σχετικά µε την βιοµηχανία 
HVAC&R και άλλες ειδήσεις. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση http://membership. 
ashrae.org/ template/EnewsletterLanding 
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ΧΟΡΗΓΟΙ 
 
Ευχαριστούµε για την υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά: 
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC) 
• CARRIER  
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΕΚΑ 
• ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ 
• ΚΑ-RO 
• KLIMATAIR 
• LENNOX ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

• McQUAY HELLAS 
• Project 
• SIEMENS 
• TRANE HELLAS 
• YORK  
• ΦΙΛΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 
 

Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE.  
 
  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
  

 

Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση, πρέπει να στείλουν ένα 
σύντοµο βιογραφικό 3-4 γραµµών, µε τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων που θα διευκολύνει µελλοντικές συνεργασίες, την αλληλοϋποστήριξη και την ανεύρεση 
βοήθειας σε προβλήµατα που απαιτείται εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς. Συµπληρώστε το όνοµα σας και τις πληροφορίες που θεωρείται 
ουσιαστικές (χρησιµοποιείστε εάν είναι δυνατόν λέξεις κλειδιά) και στείλτε τις σε κάποιο µέλος του ∆Σ. Σε πρώτη φάση οι πληροφορίες αυτές 
θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των µελών µε τις διευθύνσεις και τηλέφωνα και θα ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος 
στο διαδίκτυο.  
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Τα ενυπόγραφα άρθρα που δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο εκφράζουν τις απόψεις  των συγγραφέων τους και όχι αυτές του 
Ελληνικού Παραρτήµατος ή της ASHRAE. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τα άρθρα τους σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενηµέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr). 
  
 
 

Ακολουθεί άρθρο του κυρίου Γιώργου Κοτταρά.  
 

mailto:costas@astro.noa.gr)
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! 

Κοτταράς Γιώργος 
Product Manager SIEMENS 
Υπεύθυνος Μεταπώλησης 

 
Η υδραυλική εξισορρόπηση των δικτύων διανοµής θέρµανσης θεωρείται από τους µηχανικούς και τους 
εγκαταστάτες έργων θέρµανσης µια άχαρη και χρονοβόρα εργασία (Σχήµα 1). 
 
Για πολλά χρόνια, οι κατασκευαστές βανών προσπαθούν να βοηθήσουν τους µηχανικούς και τους εγκαταστάτες, 
προσφέροντας µια µεγάλη ποικιλία από βάνες εξισορρόπησης και ελέγχου ππααρροοχχήήςς. Όµως, το όποιο αποτέλεσµα 
ισχύει µόνο για την εκάστοτε επιλεγµένη κατάσταση και, εποµένως, είναι συχνά µη ικανοποιητικό. Και κυρίως, 
η εξισορρόπηση εξακολουθεί να παραµένει µια άχαρη και χρονοβόρα εργασία.  
 
Η Siemens Building Technologies προσφέρει τώρα τη νέα βάνα Mini Combi Valve (MCV) (Σχήµα 2), µια βάνα 
θερµαντικού σώµατος, που περιλαµβάνει αυτόµατο ρυθµιστή πίεσης και απαλλάσσει τον ειδικό θέρµανσης από 
τις καθόλου δηµοφιλείς εργασίες ρύθµισης, προσφέροντας και ορισµένα καταπληκτικά συνακόλουθα 
πλεονεκτήµατα, όπως εξοικονόµηση δαπάνης και ενέργειας και αυξηµένη αίσθηση άνεσης. 
 
Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές βανών, τους συµβούλους µηχανικούς και τους ειδικούς συστηµάτων 
θέρµανσης, ποσοστό άνω του 90 τοις εκατό των θερµαντικών συστηµάτων δεν είναι επαρκώς εξισορροπηµένο 
υδραυλικά. Η βιοµηχανία βανών και ελέγχου παρέχει ολόκληρο οπλοστάσιο από διατάξεις περιορισµού παροχής 
και βανών διαφορικής πίεσης για να καταπολεµήσει τον θόρυβο (σφύριγµα) στις θερµοστατικές βάνες , τα κρύα 
θερµαντικά σώµατα και τις υπερβολικά υψηλές θερµοκρασίες επιστροφής. 
 
Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης µπορούν συνοπτικά να περιγραφούν ως εξής: 
• Οι εγκαταστάσεις συχνά υπερδιαστασιολογούνται, λόγω των ορίων ασφαλείας που απαιτούνται για 

µεµονωµένα εξαρτήµατα, πράγµα που επιφέρει αντίστοιχες πρόσθετες δαπάνες. 
• Η εξισορρόπηση καταναλώνει πολύ από το χρόνο ακόµα και των πιο έµπειρων ειδικών θέρµανσης. Είναι 

ενοχλητικό το ότι µόνο η τρέχουσα κατάσταση, κατά τη στιγµή της εξισορρόπησης, ρυθµίζεται στην ουσία. 
Εάν αλλάξουν οι συνθήκες, η εξισορρόπηση πρέπει να επαναληφθεί.  

• Η εγκατάσταση ακριβών προϊόντων, όπως ρυθµιστές παροχής και βαλβίδες εξισορρόπησης πίεσης στις 
κεντρικές στήλες, αυξάνει το κόστος χωρίς να θίγει το πρόβληµα στη ρίζα του. 

• Για παράδειγµα, στο µεσοδιάστηµα µεταξύ της λειτουργίας νυκτός και ηµέρας, τα κατάντη θερµαντικά 
σώµατα  και οι εναλλάκτες θερµότητας συχνά εφοδιάζονται ανεπαρκώς. 

• Οι θερµοκρασίες ανεβοκατεβαίνουν αρκετούς βαθµούς, πράγµα που ελαττώνει την άνεση και, ακόµα 
χειρότερα, καταλήγει σε µη ελεγχόµενη, ανεπιτυχή "επισκευή" των βανών ή ακόµα σε παράπονα και 
πρόσθετες εργασίες συντήρησης (π.χ. αλλαγή κυκλοφορητή, καυστήρα ή και λέβητα) χωρίς να συνεπάγεται 
η λύση του προβλήµατος. 

• Οι ενοχλητικοί θόρυβοι ροής, που προκαλούνται από την υψηλή πίεση των κυκλοφορητών έχουν παρόµοιες 
επιπτώσεις. 

• Οι υπερβολικές θερµοκρασίες επιστροφής, οι απώλειες κατάστασης ακινησίας και οι προαναφερθείσες 
καταστάσεις εύλογα προκαλούν ενεργειακές απώλειες τάξης άνω του 10 τοις εκατό. 

 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΥΣΗ ΣΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ; 
 
Η Siemens Building Technologies έφτασε στον πυρήνα αυτού του βασικού ζητήµατος, που απασχολεί τους 
τεχνικούς εγκαταστάσεων θέρµανσης και βρήκε µια απίστευτα απλή λύση σε όλα αυτά τα προβλήµατα. Την 
πρώτη βάνα θερµαντικού σώµατος µε αντιστάθµιση πίεσης, τη MiniCombiValve (MCV), που διεκπεραιώνει 
όλες τις εργασίες εξισορρόπησης και τα δευτερογενή προβλήµατα γρήγορα και οριστικά. Η βάνα αυτή 
αντισταθµίζει αυτόµατα τις µεταβολές διαφορικής πίεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας και εµποδίζει 
τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας χώρου, λόγω αλλαγής στη παροχή. Οι βάνες ρύθµισης προσαγωγής και η 
άχαρη υδραυλική εξισορρόπηση των θερµαντικών σωµάτων πλέον περιττεύουν. 
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Για τον σκοπό αυτό, η παροχή προκαθορίζεται άπαξ στη βάνα MCV. Η τιµή αυτή δεν υπερκαλύπτεται ποτέ στη 
συνέχεια και η εξισορρόπηση κάθε µεµονωµένου θερµαντικού σώµατος διασφαλίζεται σε χαµηλά επίπεδα 
πίεσης. Ακόµα και το τελευταίο θερµαντικό σώµα της γραµµής λαµβάνει διαφορική πίεση τουλάχιστον διπλάσια 
της προκαθορισµένης τιµής στη MCV, οπότε η τροφοδοσία του είναι επαρκής. Όταν αρχίζει η θέρµανση του 
χώρου, όλα τα θερµαντικά σώµατα ξεκινούν ταυτόχρονα και δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους ως προς τον 
έλεγχο. Έτσι δεν λύνονται απλώς τα προβλήµατα εξισορρόπησης, αλλά επιτυγχάνεται και µια σειρά θετικών 
αποτελεσµάτων, όπως η αυξηµένη αίσθηση άνεσης (σταθερή θερµοκρασία χώρου) και η εξοικονόµηση 
ενέργειας. 
 
ΤΕΛΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗ MINICOMBIVALVE 
 
Εκ πρώτης, το κόστος της βάνας MCV, που είναι τουλάχιστον διπλάσιο του κόστους µιας κανονικής βάνας 
θερµαντικού σώµατος, µπορεί να φανεί κάπως υψηλό. Ωστόσο, εφόσον η τιµή της βάνας είναι αµελητέα 
µπροστά στη συνολική δαπάνη του συστήµατος θέρµανσης, δεν είναι παράδοξο ότι το προστιθέµενο κόστος της 
βάνας MCV αντισταθµίζεται από τον απλούστερο και φθηνότερο σχεδιασµό των άλλων µερών της 
εγκατάστασης. Αν συµπεριληφθεί και ο χρόνος που απαιτείται για την εξισορρόπηση και τη θέση σε λειτουργία, 
η βάνα MCV αποτελεί ήδη µια σηµαντικά οικονοµικότερη λύση. Λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχή µείωση των 
εξόδων συντήρησης, τη βελτίωση του αισθήµατος άνεσης (σταθερή θερµοκρασία χώρου) και την εξοικονόµηση 
ενέργειας, η βάνα MCV υπερτερεί σαφώς. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 12 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
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Η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους, που προσφέρει η βάνα θερµαντικού σώµατος MCV, επιτυγχάνεται µε την 
ενσωµάτωση µιας βάνας ελέγχου που επηρεάζει την παροχή στην προσαγωγή του θερµαντικού σώµατος και 
ενός ρυθµιστή πίεσης για αυτόµατη εξισορρόπηση. Σε συνδυασµό µε το θερµοστατικό έλεγχο του θερµαντικού 
σώµατος, η βάνα MCV επιτρέπει το σχεδιασµό βελτιωµένων κυκλωµάτων θέρµανσης χωρίς αµοιβαίες 
παρεµβολές ή θερµοκρασιακές διακυµάνσεις. Χάρη δε στις συνθήκες µειωµένης πίεσης και τις ταχύτητες 
προσαγωγής, ο θόρυβος εξαλείφεται πλήρως. 
 
Τέτοια συστήµατα είναι προτιµότερο να διαθέτουν κυκλοφορητές µεταβλητής ροής (inverter), που επιτρέπουν 
στο ρυθµισµένο δίκτυο να λειτουργεί µε την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Η οµοιόµορφη κατανοµή της 
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πίεσης σηµαίνει ότι µπορούν να επιλεχθούν µικρότεροι κυκλοφορητές, ότι οι θερµοκρασίες επιστροφής είναι 
οµοιογενώς χαµηλές µε ευεργετικά αποτελέσµατα στην αξιοποίηση της θέρµανσης και ότι η κατανοµή δαπανών 
θέρµανσης είναι ακριβέστερη και δικαιότερη, λόγω της οµοιόµορφης κατανοµής θερµοκρασίας στο θερµαντικό 
σώµα � και, πρωτίστως, οι λογαριασµοί θέρµανσης είναι χαµηλότεροι. 
 
Τα τεχνικά φυλλάδια για τη βάνα MCV διατίθενται µέσω Internet στη διεύθυνση www.landisstaefa.com. Τα CD-
ROM και λοιπά έντυπα µπορείτε να τα προµηθευθείτε από την Siemens Building Technologies Ltd. 
 
Σχήµα 1 (Copyright © Bundesamt für Konjunkturfragen 3003 Bern, Απρίλιος 1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η υδραυλική εξισορρόπηση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Επίσης ισχύει µόνο για την κατάσταση που επικρατεί 
κατά το χρόνο που γίνεται η εξισορρόπηση. Εάν ρυθµιστούν οι µεµονωµένες βάνες θερµαντικού σώµατος, το 
νερό ακολουθεί τη διαδροµή, στην οποία συναντά τη µικρότερη αντίσταση και οι επιλεγµένες επιθυµητές τιµές 
πλέον δε διατηρούνται. 
 
Σχήµα 2. Τοµή της βάνας MCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ρυθµιστής διαφορικής πίεσης της βάνας MCV διατηρεί σταθερό τον όγκο προσαγωγής για όλες τις 
καταστάσεις λειτουργίας, σύµφωνα µε την προκαθορισµένη τιµή.  
 

 


