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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος και του
Ελληνικού Σωματείου, για την Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008. Τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα μέλη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της ASHRAE που έχουν
τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα στις 27/2/2008 τεχνική εκδήλωση με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας
στα Συστήματα Κλιματισμού» με ομιλητές τον κ. G. Michielsen, Trane EMAIR και τον κ. Α. Παλιογιάννη,
Trane Ελλάς Α.Ε. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 165 συνάδελφοι.

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα στις 26/3/2008 τεχνική εκδήλωση με θέμα «Τεχνολογία Inverter σε
Ψυκτικά Συγκροτήματα & Αντλίες Θερμότητας» με ομιλητές τον κ. Paollo Nascetti, AP Export Sales
Manager of McQuay Italy και τον κ. Ευάγγελο Θεοδοσάτο, Μ.Μ., Γενικός Διευθυντής McQuay Hellas
AE. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 61 συνάδελφοι.

Το Σωματείο διοργάνωσε στην Αθήνα στις 14/5/2008 ημερίδα με θέμα «Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής
για Ενεργειακά Αποδοτικά & Πράσινα Κτίρια, LCC Life Cycle Costing for Energy and Green
Buildings» με εισηγητή τον κ. Robert P. Charette, P.E., CVS, Μόντρεαλ, Καναδά. Στο σεμινάριο συμμετείχαν
18 συνάδελφοι.

Το Ελληνικό Παράρτημα συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη φορά στην διεθνή έκθεση CLIMATHERM 2008,
που έγινε γίνει στην Αθήνα την περίοδο 13 – 17 / 2 / 2008. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από συναδέλφους σχετικά
με πληροφορίες εγγραφής, ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας, και τις εκδόσεις της ASHRAE. Ευχαριστούμε
ιδιαίτερα την διοργανώτρια Κα Σούλα Κυβέρη, Project ΜΕΠΕ για την υποστήριξή της.

Η

βιβλιοθήκη του Σωματείου εμπλουτίστηκε με την απόκτηση όλων των
Κανονισμών & Τεχνικών Οδηγιών της ASHRAE. Η πρόσβαση σε αυτά είναι
δυνατή για τα μέλη της ASHRAE στην έδρα του Σωματείου.

Σ

το τεύχος αυτό περιλαμβάνεται ένα άρθρο του κ. Νίκου Χαζάπη με τίτλο «Η
Συντήρηση ενός Συστήματος BMS». 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).

Καλό Καλοκαίρι
Επιμέλεια: Κ.Α. Μπαλαράς
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ΜΕΛΗ Δ.Σ. 2007 - 2008
Πρόεδρος
Γιάννης Παππάς
Τηλ.: 210 3660734
Εmail: gpapp@tee.gr
Επόμενος Πρόεδρος
Κώστας Κουτσογιάννης
Τηλ.: 210 8960480
Εmail: akoutsoyiannis@yahoo.com
Αντιπρόεδρος
Βασίλης Ζούκος
Τηλ.: 210 9323331
Εmail: vzoukos@tee.gr
Γραμματέας
Δημήτρης Ιωαννίδης
Τηλ.: 210 6107080
Εmail: dioan@otenet.gr
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2007 - 2008
Δράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτημάτων - ARC:
Δ.Α. Χαραλαμπόπουλος,  dimitris@ashrae.gr
Δραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:
Κ. Παπακώστας,
2310 996025,  dinpap@eng.auth.gr
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:
Κ.Α. Μπαλαράς,
210 8109152,  costas@meteo.noa.gr
Ψύξης – Refrigeration:
Ε. Μέξη,
210 9211950,  amtenco@otenet.gr
Υποστήριξης Έρευνας – Research Promotion:
Π. Κουτσογιάννη,
210 8112208,  koutsvi@yahoo.com
Μεταφοράς Τεχνολογίας - Chapter Technology Transfer:
Π. Μεγαρίτης,
210 3229300,  sigmami@acci.gr
Διακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:
L. Moore,
210 9824008,  ljmoore@attglobal.net
Ελέγχου – Auditing:
T. Νικολαϊδης,
210 7233444,  aniko@tee.gr
Υποψηφιοτήτων – Nominating:
K. Κουτσογιάννης,
210 6795211,  costak@hol.gr
Υποδοχής – Reception:
Α. Γαγλία,
210 8109146,  agaglia@meteo.noa.gr

Ταμίας
Δημήτρης Α. Χαραλαμπόπουλος
Εmail: dimitris@ashrae.gr
Αντιπρόσωπος
Leslie Moore
Τηλ.: 210 9824008
Εmail: lj2moore@attglobal.net
Αντιπρόσωπος
Νίκος Χαζάπης
Τηλ.: 210 6811850
Εmail: chazapis@hol.gr

Δημοσιότητας – Publicity:
Κ.Α. Μπαλαράς,
210 8109152,  costas@meteo.noa.gr
Συμμετοχής – Attendance:
Δ.Α. Χαραλαμπόπουλος,  dimitris@ashrae.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:
Β. Ζούκος,
210 9323331,  vzoukos@tee.gr
Διαδικασίας Παραλαβής Συστημάτων – Commissioning:
Ν. Χαζάπης, 210 6811850,  chazapis@hol.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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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 27 Φεβρουαρίου 2008
«Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα Κλιματισμού»

Το

Σωματείο διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση τεχνικής
ενημέρωσης με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Συστήματα
Κλιματισμού». Η εκδήλωση έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο την
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2008, και συμμετείχαν 165 άτομα.

Παράλληλα με την εκδήλωση διοργανώθηκε έκθεση εταιρειών
χορηγών
του
Ελληνικού
Παραρτήματος,
που
δραστηριοποιούνται στον κλιματισμό, θέρμανση, ψύξη,
εξοπλισμό εγκαταστάσεων, αυτοματισμούς κλπ. Ακολούθησε
συνεστίαση.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Κώστας Κουτσογιάννης,

Γιάννης Παππάς

Κώστας Κουτσογιάννης

Επόμενος Πρόεδρος του Σωματείου. Σύντομο χαιρετισμό
απηύθυνε ο Γιάννης Παππάς, Πρόεδρος.

Τα θέματα και οι ομιλητές ήταν:
• Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ανάκτηση Θερμότητας σε
Κλιματιστικές Μονάδες Αέρα
Εισηγητής: Gaetan Michielsen, Controls Application engineer,
Trane EMAIR
• Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ανάκτηση Θερμότητας από
Ψυκτικά Συγκροτήματα για Παραγωγή Ζεστού Νερού
Χρήσης
Εισηγητής: Αθανάσιος Παλιογιάννης, Key Account Manager,
Trane Ελλάς Α.Ε.
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ashrae.gr
«Εκδηλώσεις», «Σεμινάρια» http://www.ashrae.gr/seminaria.html
Gaetan Michielsen

Γενική άποψη του ακροατηρίου

Αθανάσιος Παλιογιάννης
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ΕΚΛΟΓΕΣ 2008, 2 Ιουνίου 2008

Σ

ύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου Ελληνικό
Παράρτημα ASHRAE, προκηρύχθηκαν για τη Δευτέρα 2/6/2008
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει
στα γραφεία του Σωματείου, στις 18:00.

Τα ψηφοδέλτια έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα μέλη μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Δικαίωμα
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 3 υποψήφιοι.
Μπορείτε να συμπληρώσετε και κάποιο άλλο όνομα εκτός
ψηφοδελτίου.
Τα ψηφοδέλτια μπορούν να σταλούν μέχρι την 1 Ιουνίου μέσω
fax (210- 8103236) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
διεύθυνση costas@meteo.noa.gr. Μπορείτε επίσης να ψηφίσετε
και αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών (2/6/2008) στα
γραφεία του Σωματείου μας, Ραβινέ 6, Αθήνα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 26 Μαρτίου 2008
«Τεχνολογία Inverter σε Ψυκτικά Συγκροτήματα & Αντλίες Θερμότητας»

Το

Σωματείο διοργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση τεχνικής
ενημέρωσης με θέμα «Τεχνολογία Inverter σε Ψυκτικά
Συγκροτήματα & Αντλίες Θερμότητας». Η εκδήλωση έγινε
σε κεντρικό ξενοδοχείο την Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008, και
συμμετείχαν 61 άτομα.

Παράλληλα με την εκδήλωση διοργανώθηκε έκθεση εταιρειών
χορηγών
του
Ελληνικού
Παραρτήματος,
δραστηριοποιούνται στον κλιματισμό, θέρμανση,
εξοπλισμό εγκαταστάσεων, αυτοματισμούς κλπ.

που
ψύξη,

Ακολούθησε συνεστίαση.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Γιάννης Παππάς, Πρόεδρος
του Σωματείου.

Τα θέματα και οι ομιλητές ήταν:
• Εφαρμογή της τεχνολογίας inverter σε αερόψυκτες

Γιάννης Παππάς

αντλίες θερμότητας
Εισηγητής: Paollo Nascetti, AP Export Sales Manager of
McQuay Italy
• Εφαρμογή της τεχνολογίας inverter σε υδρόψυκτους
φυγοκεντρικούς ψύκτες
Εισηγητής: Ευάγγελος Θεοδοσάτος, Μ.Μ., Γενικός
Διευθυντής McQuay Hellas AE

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.ashrae.gr
«Εκδηλώσεις», «Σεμινάρια» http://www.ashrae.gr/seminaria.html

Paollo Nascetti

Γενική άποψη του ακροατηρίου

Ευάγγελος Θεοδοσάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 39/ 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 26 Μαρτίου 2008
«Τεχνολογία Inverter σε Ψυκτικά Συγκροτήματα & Αντλίες Θερμότητας»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 39/ 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 39/ 2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ - 14 Μαΐου 2008
One Day Workshop on Life Cycle Costing for Energy and Green Buildings

The

Chapter is contemplating holding a one day seminar /
workshop on Life Cycle Costing – LCC for Energy and Green
Buildings. LCC is an established technique and one that gains
importance in these days of increasing construction costs of
buildings/facilities, and the need to evaluate the cost of
ownership. The seminar will be in English.

What is Life Cycle Costing?
LCC is a technique to establish the total cost of ownership (of a
building/facility). It is a structured approach that addresses all the
elements of this cost and can be used to produce a spending profile over
an anticipated life-span. The results of an LCC analysis can be used to
assist management in the decision-making process where there is a
choice of options. The accuracy of LCC analysis diminishes as it
projects further into the future, so it is most valuable as a comparative
tool when long term assumptions apply to all the options and
consequently have the same impact.

Why is it important?
The visible costs of any purchase represent only a small proportion of
the total cost of ownership. In many projects, the responsibility for
acquisition cost and subsequent support funding are held by different
parties and, consequently, there is little or no incentive to apply the
principles of LCC to purchasing policy. Therefore, the application of
LCC does have a management implication because purchasing parties
are unlikely to apply the rigours of LCC analysis unless they see the
benefit resulting from their efforts.

There are 4 major benefits of LCC analysis:
- Evaluation of competing options in purchasing;
- Improved awareness of total costs;
- More accurate forecasting of cost profiles; and
- Performance trade-off against cost.
Attendees will receive a comprehensive Manual containing all
slides, workshop problems (and answers) and related appendices

I

nstructor: Robert P. Charette, P.E., CVS, is an associate adjunct
professor at Concordia University in Montreal. He is a member of the
ISO TC59/WG4 on Life Cycle Costing; Former secretary of the ASTM
E06.81 Sub-Committee that developed building economics standards;
Past co-chairman of the ASTM Task Group for the UNIFORMAT II
Standard Classification of Building Elements, widely used for design
estimates and schematic phase specifications. A past member of
ASHRAE TC 1.8 on Owning and Operating Costs, Qualified as a
Certified Value Specialist (CVS) by the Society of American Value
Engineers, Professional Quantity Surveyor (PQS). Mr. Charette has
lectured and presented seminars on LCC, Energy Management, Value
Engineering, Elemental/Assemblies Estimating and UNIFORMAT II for
Design Management to various organizations and universities in
Canada, the U.S., and the UK

The seminar will be limited to
20 persons
If you are interested, please contact
Leslie Moore
lj2moore@otenet.gr
Objective:
Introduce ASTM and ISO Building Economics
Standards and impart the skills necessary to apply
the LCC methodology to the evaluation and
analysis of investments in buildings, specifically in
the field of energy efficiency and Green Buildings.

Outline:
o The notion of LCC
o ASTM and ISO Building Economics
Standards
o Selection of Financial Data/Criteria
o LCC Financial Tables - Present Value
Factors (SPV, UPV, SPV*, UPV*)
o Workshop A: Calculating Present Values
o Data requirements for calculating Life
Cycle Costs
o Workshop B: Calculating LCC
o Supplementary measures to evaluate
alternatives (NS, SIR, AIRR, DPB)
o Workshop C: Evaluation Measures
o Sources of LCC data and software
o Integrating LCC in the design process
o Case Histories/Slide presentation– Saving
by Design (optional)
The seminar includes three workshop sessions to
gain experience in using the comprehensive
financial tables provided and in applying the LCC
technique to building systems and energy related
problems (calculations are simple – only standard
calculators required).

When: May 14, 2008
Where: Central Athens
Cost: Around 300€ per person. Fees
include documentation, light lunch and
mid session refreshments
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
CLIMATHERM 2008

Το

Σωματείο μας συμμετείχε στην διεθνή έκθεση
CLIMATHERM 2008, που έγινε στην Αθήνα την περίοδο 13 –
17 / 2 / 2008.

Τα εγκαίνια της Έκθεση έγιναν από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κο
Χρήστο Φώλια. Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 300 εκθέτες,
καλύπτοντας τους τομείς: Φυσικό αέριο, Κλιματισμός, Θέρμανση,
Βιομηχανική Ψύξη, Ηλιακή ενέργεια, Υδρευση, Μόνωση,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την
διοργανώτρια Κα Σούλα Κυβέρη, Project ΜΕΠΕ για την
υποστήριξή της.

Π

αρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του Σωματείου και
διάφορες εκδόσεις της ASHRAE. Από το περίπτερο του
Σωματείου πέρασαν πάρα πολλοί επισκέπτες της Έκθεσης και
πάνω από 100 συνάδελφοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να γίνουν
μέλη.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 9 Μαίου 2008
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων & Επιλογή συστημάτων HVAC, & Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ 1000 ΕΥΡΩ και από το Ελληνικό Παράρτημα

Π

ροκηρύχθηκε ο νέος διεθνής διαγωνισμός της
ASHRAE για προπτυχιακούς φοιτητές, που
καλούνται να μελετήσουν (1) τον σχεδιασμό και (2)
την επιλογή των εγκαταστάσεων κλιματισμού και
ψύξης, καθώς και (3) τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
ενός κτιρίου.

Τ

ο Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE με σκοπό
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή Ελληνικών ομάδων
στον Διεθνή Διαγωνισμό της ASHRAE, θα απονείμει
κατόπιν αξιολόγησης των μελετών που θα
υποβληθούν στην ASHRAE, ένα πρόσθετο
χρηματικό έπαθλο 1000 Ευρώ.

Το

Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE θα
συστήσει ειδική επιτροπή αξιολόγησης των μελετών
από έμπειρους μηχανικούς, η οποία ανεξάρτητα από
την διαδικασία αξιολόγησης της ASHRAE, θα
αξιολογήσει τις υποβληθείσες μελέτες από την
ια κάθε μια από τις 3 ανωτέρω κατηγορίες, Ελλάδα και θα απονείμει ένα πρόσθετο χρηματικό
έπαθλο 1000 Ευρώ στην καλύτερη μελέτη. Η
απονέμονται τα εξής βραβεία από την ASHRAE:
παρουσίαση των μελετών θα είναι στα Αγγλικά,
1. $1500 για κάθε ομάδα που ανακηρύσσεται πρώτη ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες και τις προδιαγραφές
σε κάθε μια από τις 3 προαναφερθείσες κατηγορίες του διαγωνισμού της ASHRAE.
και επιπλέον
ημερομηνία υποβολής των μελετών κατευθείαν
2. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας κάθε κατηγορίας που στα κεντρικά της ASHRAE στην Ατλάντα είναι η 9η
ανακηρύσσεται 1η, 2η, και 3η, κερδίζει δωρεάν Μαΐου, 2008. Οι μελέτες υποβάλλονται από τους
αεροπορικό εισιτήριο, 2 διανυκτερεύσεις και μέχρι διαγωνιζόμενους στα κεντρικά της ASHRAE,
$100
ημερήσια
αποζημίωση
για
να ακολουθώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες, και εάν
παρακολουθήσει το Χειμερινό Συνέδριο της αν οι συμμετέχοντες επιθυμούν υποβάλουν και ένα
ASHRAE στις 24-28 Ιανουαρίου 2009 στο Σικάγο, επιπλέον αντίγραφο της μελέτης τους στο Ελληνικό
όπου θα γίνει και η απονομή των βραβείων.
Παράρτημα για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση
για το πρόσθετο χρηματικό έπαθλο των 1000 Ευρώ.
λες οι απαιτούμενες πληροφορίες διατίθενται στην
ια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
ιστοσελίδα της ASHRAE στην διεύθυνση:
επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος του ΔΣ του
http://www.ashrae.org/students/page/704
Ελληνικού Παραρτήματος.
στην ενότητα "Design Competition - 2008".

Γ

Η

Ό

Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής των μελετών

στην ASHRAE είναι 9η Μαΐου, 2008.

The ASHRAE 2008 Student Design Competition features a
60,000 ft2 Community Recreation Center. The original
project was designed for the Nashville, Tennessee area. The
recreation center includes: a gymnasium with two full size
basketball courts and a running track, a wellness center
complete with both a fitness equipment room and an
aerobics room, a natatorium with a six lane swimming pool,
indoor racquetball courts, men's and women's locker rooms,
administrative office space.

Γ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
«Εισαγωγή στα Συστήματα Κλιματισμού, Εξοπλισμός & Εφαρμογές»

Το

Ελληνικό Παράρτημα ξεκίνησε την διοργάνωση
εκδηλώσεων για φοιτητές με τίτλο «Εισαγωγή στα Συστήματα
Κλιματισμού, Εξοπλισμός & Εφαρμογές», διάρκειας 2 ωρών,
με ομιλητή τον διακεκριμένο συνάδελφο Κ. Κουτσογιάννη
(τ.Επίτιμο Πρόεδρο TRANE Hellas), Επόμενο Πρόεδρο του
Ελληνικού Παραρτήματος. Οι εκδηλώσεις γίνονται στα τμήματα
Μηχανολογίας Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
της Ελλάδα, με την παρουσίαση των βασικών αρχών
κλιματισμού, μεθόδων υπολογισμού φορτίων, αρχών θερμικής
άνεσης και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, αναλύοντας τον
συναφή εξοπλισμό και παρουσιάζοντας παραδείγματα
εφαρμογών. Στα πλαίσια της εκδήλωσης γίνεται επίσης μια
σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ASHRAE, με
έμφαση στις παροχές και τα πλεονεκτήματα για τους φοιτητέςμέλη της ASHRAE, και της ιστορίας του Ελληνικού
Ο Κ. Κουτσογιάννης, εισηγητής του σεμιναρίου.
Παραρτήματος.

Δ

εν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση και το μόνο που απαιτείται είναι να βρεθεί το κατάλληλο αμφιθέατρο ή
αίθουσα στον χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος όπου μπορεί να γίνει η εκδήλωση και να προσκληθούν οι
φοιτητές που ενδιαφέρονται. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνει μια παρόμοια εκδήλωση στο δικό σας εκπαιδευτικό
ίδρυμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Καθ. Κ. Παπακώστα, Πρόεδρο της Επιτροπής Φοιτητών
(dinpap@eng.auth.gr).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Η βιβλιοθήκη του Σωματείου εμπλουτίστηκε με την απόκτηση
όλων των Κανονισμών & Τεχνικών Οδηγιών της ASHRAE.

Επίσης υπάρχουν διαθέσιμα:
•

•

Η

Tο νέο βιβλίο της ASHRAE «Green Guide» The Design,
Construction, and Operation of Sustainable Buildings, 2nd
ed., 2006, το οποίο απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με την
μελέτη, τον σχεδιασμό, την παραλαβή και την λειτουργία,
πράσινων κτιρίων.
Τα τέσσερα Handbooks: Fundamentals, Refrigeration, HVAC
Applications, HVAC Systems & Equipment.

πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή για τα μέλη της ASHRAE
που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις σχετικές εκδόσεις έτσι
ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους. Δεν
είναι όμως διαθέσιμα προς δανεισμό. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κα Άννα
Ρηγοπούλου (jepa@tee.gr, 210 7258111) ή με κάποιο άλλο μέλος
του ΔΣ.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 4/2, 12/2, 19/2, 6/3, 18/3, 15/4, και
6/5/2008. Τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
• Οργάνωση και προκήρυξη εκλογών 2008
• Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 27/2/2008.
• Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 26/3/2008.
• Οργάνωση συμμετοχής στην Climatherm 2008
• Οργάνωση τεχνικού σεμιναρίου LCC 14/5/2008
• Οργάνωση εκδηλώσεων για φοιτητές. Επαφές
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
• Οικονομικά θέματα. Εξεύρεση χορηγιών.
• Οργάνωση εκπαιδευτικών - τεχνικών σεμιναρίων
μηχανικούς.

με

για

ΝΕΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
BUILDING GREEN EXPO, ΔΙΕΘΝΗΣ ‘ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ – 5 - 8 Δεκεμβρίου 2008

H Building Green Expo 08, Δόμηση – Ενέργεια – Περιβάλλον
οργανώνεται στην Αθήνα την περίοδο 5-8 Δεκεμβρίου 2008 και
θα καλύπτει θέματα σχετικά με
• Δομικά Υλικά Ενεργειακής Αποδοτικότητας
• Τεχνολογίες Κτιριακού Κελύφους
• Έξυπνα Κτίρια (Building Automation BMS)
• Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου
• Συστήματα Φωτισμού
• Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παράλληλα με την έκθεση διοργανώνονται μια σειρά από
ημερίδες και τεχνικά forum.

www.buildinggreenexpo.gr
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ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» –
28 Μαρτίου 2008

H

Ελληνική
Ένωση
Βιομηχανιών
Ψύχους
θα
πραγματοποιήσει ημερίδα στην Αθήνα, την Παρασκευή 28
Μαρτίου του 2008 στον πολυχώρο ΑΘΗΝΑΙΣ. Το θεματολόγιο
της ημερίδας στρέφεται γύρω από την εφαρμογή πρόσφατων
κανονιστικών διατάξεων για τη ψύξη και τα τρόφιμα και τις
σύγχρονες τάσεις τεχνολογίας Ψυκτικής Αλυσίδας.

Πολλοί εισηγητές θα είναι εκπρόσωποι Κρατικών φορέων, όπως
ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και μεγάλων
εταιριών του χώρου όπως ΜΑΒΕ και KUEHNE-NAGEL
HELLAS, έτοιμοι να απαντήσουν στις απορίες του ακροατηρίου.
Στην ημερίδα θα υπάρχει η δυνατότητα εκτεταμένης συζήτησης.

www.cold.org.gr

SOLPOOL "Θέρμανση Εξωτερικής Πισίνας με χρήση Θερμικών Ηλιακών
Συστημάτων (ΘΗΣ)"

Οι

κολυμβητικές δεξαμενές εξωτερικού χώρου αποτελούν
εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις / καταναλώσεις.
Στην Ευρώπη, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των δεξαμενών αυτών
ξοδεύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια € για τη θέρμανσή τους. Στις
περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές η θέρμανση επιτυγχάνεται
με τη χρήση συμβατικών καύσιμων / πετρέλαιο. Εντούτοις, ένας
από τους πιο ιδανικούς και οικονομικά αποδοτικούς τρόπους
θέρμανσης θα μπορούσε να είναι η χρήση της ηλιακής ενέργειας
για τη θέρμανση του νερού στις κολυμβητικές δεξαμενές.

www.solpool.info/2011.0.html

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Τ

α ελληνικά νοικοκυριά καλούνται να συμβάλουν στην
γενικότερη προσπάθεια για την εξοικονόμηση ενέργειας και την
προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα μας, συμμετέχοντας στην
έρευνα που διεξάγει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΚΑΠΕ και συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που έχει
αναρτηθεί
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.cres.gr/REMODECE.html

Σήμερα, σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα,
διεξάγεται έρευνα, στο πλαίσιο του έργου REMODECE, με στόχο
τη συγκέντρωση και αξιολόγηση δεδομένων ηλεκτρικής
κατανάλωσης σε νοικοκυριά. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν
τη βάση για τη δημιουργία λογισμικού που θα παρέχεται στο
διαδίκτυο και θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
παρακολουθούν την κατανάλωσή τους και να τη συγκρίνουν με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί η
κατανάλωση και θα προταθούν μέτρα για τη μείωση της
ηλεκτρικής κατανάλωσης συσκευών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

www.isr.uc.pt/~remodece
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ASHRAE
SATELLITE BROADCAST “Integrated Building Design – Bringing the Pieces
Together to Unleash the Power of Teamwork” – 16 Απριλίου 2008

H

ASHRAE διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω
δορυφόρου για τις 16 Απριλίου 2008, από τις 20:00 – 23:00 ώρα
Ελλάδος, με θέμα

Integrated Building Design – Bringing the Pieces
Together to Unleash the Power of Teamwork

Η αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος, των ομιλητών και
πληροφορίες για δηλώσεις συμμετοχής, παρουσιάζονται στη
διεύθυνση:
www.ashrae.org/ibdbroadcast
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Οι εγγραφές αρχίζουν την 1η
Μαρτίου 2008.

DATABASE OF BUILDING, EQUIPMENT OWNING, OPERATING COSTS
PROVIDED BY ASHRAE

Every day, engineers are asked to advise building owners and
managers on strategic decisions involving the life cycle and
functionally of buildings. In the past, lack of valid data has left
engineers without a solid basis for making these decisions.

A

new free online database from ASHRAE provides engineers
with equipment service life and annual maintenance costs for a
variety of building types and HVAC systems. The database can be
accessed at
www.ashrae.org/database

It contains more than 300 building types and more than 38,000

“Life-cycle evaluations provide the most
effective method for determining the best
value of HVAC system alternatives,” said
Lynn Bellenger, chair of ASHRAE’s
Technology Council. “In order to
facilitate the use of life-cycle analysis
techniques by decision makers, the
necessary data must be available, current
s part of the project, users are encouraged to contribute their and correctly applied. This database
own service life and maintenance cost data, further expanding the provides that needed data.”
utility of this tool. Over a period of time, this input will provide
sufficient service life and maintenance cost data to allow the
comparative analysis of many different HVAC systems types in a The database is the result of ASHRAE
broad variety of applications. Data can be entered by logging into research project 1237, Interactive Webthe database and registering, which is free.
based Owning and Operating Cost
Database, sponsored by ASHRAE’s
pieces of equipment with service life data. The database allows
users to access up-to-date information to determine a range of
statistical values for equipment owning and operating costs. With
this, ASHRAE is providing the necessary methods and
information to assist in using life-cycle analysis techniques to help
select the most appropriate HVAC system for a specific
application.

A
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technical committee 7.8, Owning and
from the database also is used to update the Operating Costs.
ASHRAE Handbook. Chapter 36, Owning and Operating Costs,
of the 2007 ASHRAE Handbook, HVAC Applications, contains
median equipment service life data from the first 163 commercial
buildings that were used to seed the database, with updates to
come as the database grows.

Information

ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ASHRAE – HIGH PERFORMING BUILDINGS

Tο νέο περιοδικό της ASHRAE με τίτλο High Performance
Buildings – HPB είναι πραγματικότητα. Παρουσιάζονται
πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τον σχεδιασμό, κατασκευή
και λειτουργία ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Tο HPB είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή.
Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση
www.HPBmagazine.org

ENERGY EFFICIENT BUILDINGS ENCOURAGED THROUGH FREE
DOWNLOAD OF ADVANCED ENERGY DESIGN GUIDE SERIES

To encourage energy efficient design in a range of building
types, ASHRAE and its partnering organizations are making
available for free the Advanced Energy Design Guide series.

Electronic versions of the newest book in the series, Advanced
Energy Design Guides for Small Warehouses and Self-Storage
Buildings, K-12 School Buildings, on small office and small
retail buildings are available for free download.
"Energy efficiency is still a vast and underutilized energy resource that
is essential to the long-term survival of our world," says ASHRAE
President Kent Peterson. "Buildings consume approximately 40 percent
of the primary energy in the United States. As part of our energy
efficiency market deployment strategy, we want to get this valuable
building guidance into the marketplace and into the hands of owners,
contractors and design teams. The technology is available today to
construct substantially more efficient buildings. Free distribution of the
Advanced Energy Design Guide series will help educate the marketplace
on how to build energy efficient buildings that use significantly less
energy than those built to the minimum code requirements.”
Partnering organizations include the American Institute of Architects,
the Illuminating Engineering Society of North America, the U.S. Green
Building Council and the U.S. Department of Energy. "Addressing
energy use in our buildings is one of the most important measures we
can take in our efforts to protect the health of our environment," said
Brendan Owens, vice president of LEED Technical Development, U.S.
Green Building Council. "The Advanced Energy Design Guide series
are critical publications for the building industry. Every percentage
point reduction in buildings' energy use brings us that much closer to
our goal of mitigating climate change." "The importance for all design
and construction professionals to move toward carbon neutral,

AEDG
www.ashrae.org/freeaedg

The guides provide a sensible, hands-on
approach to design through use of
products
that
are
practical
and
commercially available as "off-the-shelf"
technology. They offer designers and
contractors the tools needed for achieving
a 30% energy savings compared to
buildings that meet the minimum energy
efficiency requirements of Standard 90.11999.
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sustainable buildings is of paramount importance to the American
Institute of Architects," said Christine McEntee, executive vice president
and CEO of the AIA. "The Advanced Energy Design Guides are an
approachable, important tool to help achieve that goal."

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

Ανανεώστε ηλεκτρονικά την ετήσια συνδρομή σας προς την
ASHRAE, και συμβάλλετε στην πράσινη προσπάθεια με την:
•
•
•
•

Εξοικονόμηση χρόνου
Εξοικονόμηση χαρτιού
Μείωση κόστους
Εξοικονόμηση ενέργειας από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
www.ashrae.org

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

H ASHRAE απονέμει κάθε χρόνο μια σειρά από τεχνολογικά
βραβεία με σκοπό:
• Να αναγνωρίσει τα μέλη της ASHRAE που σχεδιάζουν ή/και
συλλαμβάνουν καινοτόμες τεχνολογίες που αποδεικνύονται
μέσω των πραγματικών δεδομένων λειτουργίας.
• Να ενημερώσει τα άλλα μέλη της ASHRAE σχετικά με τις
καινοτόμες τεχνολογίες.
• Να δώσει έμφαση στα τεχνολογικά επιτεύγματα των μελών
της ASHRAE προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων
επαγγελματιών και άλλων διεθνών ενώσεων, καθώς επίσης
και τους ιδιοκτήτες κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Κάθε χρόνο η ASHRAE απονέμει βραβεία σε επτά κατηγορίες:

Technology Award Program Overview,
Εμπορικά κτίρια (νέα και υπάρχοντα)
Requirements, Judging Criteria and
Εκπαιδευτικά κτίρια (νέα και υπάρχοντα)
Helpful Hints
Νοσοκομεία (νέα και υπάρχοντα)
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή διαδικασίες (νέες και
υπάρχουσες)
αναλυτική
παρουσίαση
του
- Κτίρια συνάθροισης (νέα και υπάρχοντα)
προγράμματος και της διαδικασίας
- Κτίρια κατοικιών (νέα και υπάρχοντα)
υποβολής
των
απαιτούμενων
- Εφαρμογές εναλλακτικών ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
δικαιολογητικών, παρουσιάζονται στη
ο κτίριο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για ένα διεύθυνση:
τουλάχιστο έτος.
-

Η

Τ

Σε

www.ashrae.org/publications/detail/14704

κάθε κατηγορία απονέμεται ένα πρώτο και ένα δεύτερο
βραβείο, και μια τιμητική αναφορά. Επίσης, ένας από τους
λες οι απαιτούμενες πληροφορίες και
πρώτους νικητές μπορεί να επιλεχτεί για να λάβει το βραβείο της
στοιχεία για το κτίριο υποβάλλονται στα
ASHRAE για Engineering Excellence. Ο νικητής θα πρέπει να
κεντρικά της ASHRAE στην Ατλάντα,
έχει επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τα κριτήρια
μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
της αξιολόγησης.

Ό
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ASHRAE & CIBSE
Συμφωνία Αμφοτεροβαρών Μελών

Πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της ASHRAE και της αντίστοιχης
ένωσης της Αγγλίας την CIBSE - Chartered Institution of
Building Services Engineers (www.cibse.org), επιτρέπει στα μέλη
τους να γίνουν μέλη και στην αντίστοιχη οργάνωση
αποφεύγοντας τις συνηθισμένες διαδικασίες αξιολόγησης.

Τ

α μέλη της ASHRAE που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της
CIBSE
μπορούν
να
συμπληρώσουν
την
αίτηση
«ASHRAE/CIBSE Reciprocal Application Form» που είναι
διαθέσιμη στην διεύθυνση
http://www.cibse.org/index.cfm?go=page.view&item=421
Complete the special CIBSE/ASHRAE application form before 30th June 2008
and submit with the current year’s membership subscription of £187.00.
CIBSE is a licensed body of the Engineering Council UK and may nominate
suitably qualified and competent engineers to the UK Chartered Engineer
register. ASHRAE members seeking CEng registration should apply for Member
via the normal route. The CIBSE/ASHRAE Mutual Recognition Agreement does
not extend to registration with ECUK.

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ASHRAE

Όλες

οι εκδόσεις της ASHRAE υπόκεινται σε συνεχή
αξιολόγηση και βελτίωση. Εάν έχετε επισημάνει κάποιο
πρόβλημα ή έχετε να κάνετε κάποια κριτική, μπορείτε να
υποβάλλετε τα σχόλιά σας ηλεκτρονικά, ανάλογα με την
κατηγορία της έκδοσης, στις εξής διευθύνσεις:
• Comment on Publications
ASHRAE has more than 300 publications, written to present the most
current and useful information possible. If you want to comment on existing
publications, recommend changes to existing publications or propose a new
publication, visit http://xp20.ashrae.org/ABOUT/frm_pubcom.htm

• Comment on the ASHRAE Handbook
The four-volume ASHRAE Handbook series presents fundamental
engineering data, explains new advances in equipment and covers
application of new technologies to solve design and operating problems. To
comment, visit http://www.ashrae.org/publications/page/158

• Comment on Standards
ASHRAE standards serve as the basis of testing and design practice around
the world. Proposed standards and addendum to standards are periodically
open for public comment. For more information on Standards out for public
review, visit http://www.ashrae.org/technology/page/331

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ASHRAE

Η ASHRAE διοργανώνει 2 συνέδρια κάθε χρόνο. Το χειμερινό
συνέδριο διοργανώνεται στα τέλη Ιανουαρίου κάθε χρόνου σε
συνδυασμό με το AHR Expo, και το θερινό συνέδριο
διοργανώνεται στο τέλος Ιουνίου κάθε χρόνου.

Τα

συνέδρια της ASHRAE είναι μοναδική ευκαιρία να
ενημερωθείτε για τις τεχνολογικές εξελίξεις, να κάνετε
επαγγελματικές επαφές και να ανταλλάξετε απόψεις με περίπου
4000 συναδέλφους και μέλη της ASHRAE, να επιλέξετε και να
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παρακολουθήσετε μεταξύ των 350 τεχνικών ομιλιών και
παρουσιάσεων στα περίπου 115 τεχνικά προγράμματα που
περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα και να συμμετάσχετε σε
κάποια από τις περίπου 100 τεχνικές επιτροπές που θα
συνεδριάζουν κατά την διάρκεια των συνεδρίων.

Το πρόγραμμα των συνεδρίων της ASHRAE έχει ως εξής:
Χειμερινά συνέδρια
& AHR Expo
2008
2009
2010
2011

24-28 Ιανουαρίου-Chicago
23-27 Ιανουαρίου-Orlando
29 Ιαν με 2 Φεβ -Las Vegas

Θερινά Συνέδρια
21-25 Ιουνίου-Salt Lake City
20-24 Ιουνίου-Louisville
26-30 Ιουνίου-Albuquerque
25-29 Ιουνίου-Montreal

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 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.
http://www.ashrae.org/publications/page/573

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Τα

Ενημερωτικά Δελτία της ASHRAE για Φοιτητές είναι
διαθέσιμα ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ASHRAE –
Student Zone στην διεύθυνση
http://www.ashrae.org/students/page/455
με πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες
της ASHRAE για τους φοιτητές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
ASHRAE www.ashrae.org και επιλέξτε Student Zone.
http://www.ashrae.org/students/
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ FELLOW ΤΗΣ ASHRAE
Η ανώτατη διάκριση μέλους της ASHRAE

Ό

σοι συνάδελφοι είναι μέλη της ASHRAE στο βαθμό του Member για μια 10ετία και πληρούν τις
προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους στο βαθμό του Fellow της ASHRAE, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Leslie Moore, Πρόεδρο Επιτροπής Διακρίσεων/Βραβείων του Παραρτήματος (Τηλ.: 210 9824008, Email:
lj2moore@attglobal.net) και να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ - MEMBER

Όσοι συνάδελφοι είναι μέλη της ASHRAE στο βαθμό του Εταίρου Μέλους - Associate Member
και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις (τουλάχιστον 12ετή εμπειρία που περιλαμβάνει τα χρόνια σπουδών και
επαγγελματικής δραστηριότητας) θα πρέπει να φροντίσουν για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό του
Πλήρους Μέλους - Member της ASHRAE.
Η διαδικασία είναι απλή. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μια αίτηση που διατίθεται από την ιστοσελίδα της ASHRAE
(www.ashrae.org) και στη συνέχεια την υποβάλει στα κεντρικά γραφεία της ASHRAE στην Ατλάντα. Δεν υπάρχει καμία
οικονομική επιβάρυνση από την αλλαγή του βαθμού ενός μέλους, αλλά αποτελεί μια διάκριση και είναι απαραίτητη για
να μπορεί ένα μέλος να συμμετάσχει σε τεχνικές επιτροπές της ASHRAE και για τη μελλοντική του υποψηφιότητα σε
άλλες διακρίσεις, όπως αυτή του βαθμού του Fellow. Επιπλέον, όταν εγκριθεί η αίτηση σας θα λάβετε ένα κουπόνι αξίας
20$ από την ASHRAE το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναντι της ετήσιας συνδρομής σας ή για την αγορά
εκδόσεων ή άλλων προϊόντων από την ASHRAE. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κώστα
Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης Μελών (Τηλ.: 210 8109152, Email: costas@meteo.noa.gr).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ASHRAE

Ό

σοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ASHRAE & του Ελληνικού Παραρτήματος,
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κώστα Μπαλαρά, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης Μελών (Τηλ.: 210
8109152, Email: costas@meteo.noa.gr).

Q&A
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Μια νέα υπηρεσία του Σωματείου για τα μέλη της ASHRAE. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή
ψάχνετε για κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, μελέτη, επιλογή τεχνολογιών HVAC κλπ, μπορείτε
να στείλετε το ερώτημά σας στα μέλη του ΔΣ και κάποιος συνάδελφος θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.
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ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ

CARRIER
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

CLIMA COMFORT
COMPONENTS EΠE

Ελευθερίου Βενιζέλου 3-5, 177 78 Ταύρος
Τηλ: 210 3410000 Φαξ: 210 3421001
Email: info@biossol.gr
www.biossol.gr

Άντερσεν 4γ & Μωραΐτη 93, 115 25 Ν. Ψυχικό
Τηλ: 210 6796300 Φαξ: 210 6796390
Email: customer_info@carrier.gr
www.carrier.gr

Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 725 5925 Φαξ: 210 725 5927
Ε-mail: climacom@otenet.gr
www.troxtechnik.com

ΔΕΛΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

DAIKIN
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΚΑ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 51, 183 44 Μοσχάτο
Τηλ: 210 9400720 Φαξ: 210 9414357
Email: info@deltatechniki.gr
www.deltatechniki.gr

Λ. Κηφισίας 197, 151 24 Μαρούσι
Τηλ: 210 876 1300 Φαξ: 210 876 1400
E-mail: info@daikin.gr
www.daikin.gr

1ο km Λ. Σπάτων - Παιανίας
Τηλ: 210 663 4833 Φαξ: 210 663 3770
E-mail: info@eka.com.cy
www.eka.com.cy

INTERKLIMA Α.Ε.

LENNOX
HELLAS S.A.

McQUAY
HELLAS A.E.

70o Χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 341 00 Χαλκίδα
Τηλ: 22620 85600 Φαξ: 22620 85728
Email: admin@inteklima.gr
www.interklima.gr

69 Ανοίξεως, 145 64 N. Κηφισσιά
Τηλ: 210 6209929 Φαξ: 210 6209928
Email: sales@lennoxhellas.gr
www.lennoxhellas.gr

Ελ. Βενιζέλου 97, 171 23 Ν. Σμύρνη
Τηλ: 210 9311440 Φαξ: 210 9311441
Email: mcquayhellas@mcquay.gr
www.mcquay.gr
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PROJECT ΜΕΠΕ
CLIMATHERM

SIEMENS Α.Ε.

SOL ENERGY
HELLAS Α.Ε.

Αιγαίου 71, 171 23 Νέα Σμύρνη
Τηλ: 210 9315073 Φαξ: 210 9356110
Email: info@climatherm.gr
www.climatherm.gr

Αρτέμιδος 8, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: 210 6864111 Φαξ: 210 6864299
Email: greece.web@siemens.com
www.siemens.gr

Ηλία Ηλιού 21, Ν.Κόσμος, 116 31 Αθήνα
Τηλ: 210 9023587 Φαξ: 210 9023589
Email: info@solenergy.gr
www.solenergy.gr

SORVATZIOTIS

ΤeΚΔΟΤΙΚΗ
ΣΕΛΚΑ - 4Μ ΕΠΕ

TRANE
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Πρ. Ηλία 24 & Βαλαωρίτου, 166 74 Γλυφάδα
Τηλ: 210 9640180 Φαξ: 210 9640496
Email: sorva@otenet.gr

Τζώρτζ 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλ: 210 3838417 Φαξ: 210 3813244
Email: tekdotiki@vivodinet.gr
www.tekdotiki.gr

Εριφύλης 18, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 8112200 Φαξ: 210 6839599
Email: trane@trane.gr
www.trane.gr

WILO
HELLAS ABEE

Αγ. Αθανασίου 80, 145 69 Άνοιξη Αττικής
Τηλ: 210 6248300 Φαξ: 210 6248360
Email: wilo.info@wilo.gr
www.wilo.gr
Η αναφορά σε ονόματα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτημα ή την ASHRAE.
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Ευχαριστούμε για την προγενέστερη υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήματος. Με αλφαβητική σειρά:
• McQUAY HELLAS
• ΕΚΑ ΕΛΛΑΣ
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC)
• ENERGY – SP PREVEZANOS
• ΒΙΟΣΩΛ
• Project
• ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ
• CARRIER ΕΛΛΑΣ
• SIEMENS
• ΚΑ-RO
• CLIMA COMFORT COMPONENTS EΠE (TROX)
• TRANE ΕΛΛΑΣ
• KLIMATAIR
• ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
• YORK
• LENNOX ΕΛΛΑΣ
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• ΦΙΛΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

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 συναδέλφου Νίκου Χαζάπη με τίτλο
«Η Συντήρηση ενός Συστήματος BMS»
Τεχνικό γραφείο Ν. ΧΑΖΑΠΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS
Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Τεχνικό γραφείο Ν. Χαζάπης & Συνεργάτες, Ν. Καρελλά 23, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6811850, Fax 211 7004491, e-mail: Nikolaos.Chazapis@ontelecoms.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα σύστημα BMS, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα, που βοηθά ώστε να διαχειριζόμαστε, να
ελέγχουμε και να επιτηρούμε τις Η/Μ εγκαταστάσεις ενός κτιρίου. Τα συστήματα αυτά παρέχουν
αποδοτικό αυτόματο έλεγχο και επιτήρηση σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, καθώς και στην
απορροφημένη ηλεκτρική ισχύ, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κόστους. Το BMS, μπορεί ακόμη
να επιτρέψει την αποδοτική απασχόληση στο τεχνικό προσωπικό και μπορεί τέλος να χρησιμοποιηθεί
ώστε, να διατηρηθεί ένα περιβάλλον άνεσης για τους χρήστες του κτιρίου.
Για να εξασφαλίσουμε την μέγιστη απόδοση από ένα σύστημα BMS, καθώς και από την εγκατάσταση
και τα μηχανήματα που ελέγχει, είναι ουσιώδες να παρέχουμε επαρκή Συντήρηση. Η συντήρηση του
BMS συνήθως, λαμβάνεται σε αντιδραστική βάση, με αποτέλεσμα η κατανάλωση ενέργειας δεν
ελέγχεται, οι συνθήκες άνεσης μπορεί να χειροτερέψουν και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται
μόνον, όταν γίνουν επικίνδυνα. Συντήρηση χαμηλότερου κόστους δεν σημαίνει και καλύτερη αξία για
τον χρήστη.
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για να είναι δυνατόν ένα σύστημα BMS, να συνεχίσει να ελέγχει εγκαταστάσεις και μηχανήματα, ώστε
να καλύψει συγκεκριμένες συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος και ενεργειακών απαιτήσεων, θα
πρέπει να συντηρείται σε κανονικά διαστήματα και να δοκιμάζεται με μία σειρά ολοκληρωμένων
συστημικών δοκιμών. Επί πλέον ένα σύστημα BMS, είναι ένα αξιοσημείωτο πάγιο στοιχείο της
επιχείρησης. Η έλλειψη της συντήρησης, θα προξενήσει διάβρωση της αξίας του.
Συγκεκριμένα πλεονεκτήματα από την συντήρηση του BMS, προκύπτουν από την βελτίωση της
παραγωγικότητας των χρηστών του κτιρίου. Εάν τα θέματα όπως, λεπτή ρύθμιση θερμοκρασίας και
πίεσης χώρου, η βαθμονόμηση των αισθητηρίων και των σημείων ρύθμισης, δεν συντηρούνται
περιοδικά, τότε το εσωτερικό περιβάλλον θα χειροτερέψει με αναμενόμενη επίδραση στην
παραγωγικότητα των εργαζομένων.
Αν και ο καθορισμός της πραγματικής βελτίωσης της παραγωγικότητας για συγκεκριμένα μέτρα δεν
είναι δυνατός, οι Bordas και Leaman 1 ανέφεραν ότι: «μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι απώλειες (ή οφέλη)
έως και 15% του τζίρου μίας τυπικής επιχείρησης γραφείων, μπορεί να οφείλεται στο σχεδιασμό, τη
διαχείριση και τη χρήση του εσωτερικού περιβάλλοντος». Άλλες μελέτες από Oseland και Williams 2
που χρησιμοποίησαν μοντελοποίηση απεκάλυψαν ότι «μία διαφορά 18% σε θερμική ικανοποίηση
ισοδυναμεί με μία αλλαγή 3% σε παραγωγικότητα». Αυτό ισοδυναμεί με μία αύξηση κατά € 2,400 στο
τζίρο, υποθέτοντας ότι ο μέσος εργαζόμενος δημιουργεί εισόδημα στην επιχείρηση € 80,000 ή σύνολο
€ 240,000 για προσωπικό 100 ατόμων. Υποθέτοντας ένα χώρο ανά εργαζόμενο 14 m2, με ένα τυπικό
ενεργειακό δείκτη 287 kWh/m2, η εξοικονόμηση κόστους ενέργειας που σχετίζεται με τη συντήρηση,
μπορεί να φθάσει 15%, δηλαδή € 4,219. Το τυπικό κόστος συντήρησης του συστήματος BMS, για αυτό
το κτίριο μπορεί να είναι € 2,000 το χρόνο.
Αν και η εξοικονόμηση ενέργειας που οφείλεται σε ένα σύστημα BMS ποικίλει, ο μέσος όρος που
συνήθως λαμβάνεται είναι 20%.

1

Productivity in Buildings: the ‘killer’ variables. London 1997
How best practice can improve productivity: The relationship between energy efficiency and staff productivity.
London 1997
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Τέσσερις μελέτες ενεργειακών καταγραφών, από ένα τμήμα του διεθνούς πρακτορείου ενέργειας IEA
Annex 16, έδειξαν εξοικονόμηση 15-30% στην κατανάλωση καυσίμου σε σύγκριση με συμβατικούς
αυτοματισμούς και επίσης εξοικονόμηση 8-14% στην ηλεκτρική κατανάλωση. Αυτή η εξοικονόμηση
συνεχίζει μόνον εάν το σύστημα BMS, συντηρείται καλώς.
Η απαιτήσεις της νέας ελληνικής νομοθεσίας που απορρέει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οδηγούν
αυξανόμενα στην ανάγκη της Συντήρησης.
Επί πλέον πλεονεκτήματα κόστους μπορεί να προέλθουν από την συντήρηση, καθώς μία εγκατάσταση
που συντηρείται με τον βέλτιστο τρόπο, έχει αυξημένη αξιοπιστία. Αυτό δίδει μία επέκταση στην
χρηματοοικονομική απόδοση της επένδυσης (ROI).
Η κανονική εκτέλεση της συντήρησης, επιτρέπει την εμπιστοσύνη στην ακρίβεια των μηνυμάτων
βλάβης και συναγερμού που δίδει το BMS. Όπου η συντήρηση είναι ανεπαρκής, ξεκινά να συμβαίνει
μία βαθμιαία υποβάθμιση αυθεντικότητας των συναγερμών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτό το γεγονός,
γρήγορα οδηγεί σε μηνύματα συναγερμού που αγνοούνται από το προσωπικό, με πιθανές επιπτώσεις
στην Υγιεινή και ασφάλεια. Ομοίως, απώλεια εμπιστοσύνης μπορεί να συμβεί όταν οι αναφορές
καταναλώσεων ενέργειας και νερού, που συλλέγονται από το BMS, δεν συντηρούνται καλώς.
Τα πλεονεκτήματα εξοικονόμησης ενέργειας από μια κανονική συντήρηση των συστημάτων
ελέγχου BMS, περιλαμβάνουν 3 :
•
•
•
•
•
•
•
•

3

Βέλτιστος χρόνος έναρξης/παύσης των εγκαταστάσεων Ψύξης – Θέρμανσης μειώνει της ώρες
λειτουργίας των μηχανημάτων δίδοντας εξοικονόμηση της τάξης του 5-7%
Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων φωτισμού ανά ζώνη – εξοικονόμηση της τάξεως 30-40%.
Αισθητήρια θερμοκρασίας βαθμονομημένα σε ακρίβεια 0,5οC εξοικονομούν 10-15 % στα
καύσιμα, σε σχέση με αισθητήρια με ακρίβεια μόνον 2οC.
Μια θερμοκρασία χώρου κατά 1οC, υψηλότερη από αυτή που απαιτείται μπορεί να αύξηση την
δαπάνη κατανάλωσης ενέργειας Θέρμανσης κατά έως και 10%.
Επί πλέον πλεονεκτήματα μπορεί να συμβούν, αυξάνοντας τις «νεκρές ζώνες» που
χρησιμοποιούνται στα συστήματα ελέγχου, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση σε Ψύξη ή
Θέρμανση.
Όπου χρησιμοποιούνται Ρυθμιστές Μεταβλητών Στροφών (VSD), είναι σημαντικό ότι τα
συστήματα ελέγχου συντηρούνται, καθώς οι αντλίες και οι ανεμιστήρες λειτουργώντας στο 50%
της ικανότητας των, χρησιμοποιούν το 20% της πλήρους ηλεκτρικής ισχύος.
Βελτιωμένος έλεγχος καύσης των Λεβήτων, καθώς κάθε 1% περίσσια αέρα αυξάνει την
κατανάλωση καυσίμου κατά 3%.
Τα Ψυκτικά συγκροτήματα νερού, που λειτουργούν ικανοποιητικά με θερμοκρασία εξόδου
ψυχρού νερού 7 οC κάτω από συνθήκες πλήρους φορτίου, θα μπορούσαν να ρυθμιστούν ώστε
παρέχουν ψυχρό νερό υψηλότερης θερμοκρασίας σε συνθήκες μερικού φορτίου, μειώνοντας το
έργο του Ψύκτη. Το κόστος ενέργειας για την παροχή ψυχρού νερού στους 7 οC, είναι 10%
υψηλότερο από ότι στους 11 οC, για ίδιο ποσό ψύξης που παρέχεται και εφ’ όσον η ανάγκη
αφύγρανσης και μετα-θέρμανσης δεν υφίσταται.
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