


ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R290
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ
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Λόγοι απαγόρευσης συνθετικών ψυκτικών μέσων

3

Οι χλωριούχες ενώσεις (CFCs & μερικώς 
αλογονωμένα CFCs) καταστρέφουν το όζον 
της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα αυξημένη 
επικίνδυνη υπεριώδης ακτινοβολία να φτάνει 
στην επιφάνεια της γης

Οι φθοριούχες ενώσεις (HCFCs)                 
συμβάλουν στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου με αποτέλεσμα να 
συμβάλουν παγκοσμίως στην άνοδο 
της θερμοκρασίας 

Απαγόρευση σύμφωνα με το Protocol 
Montreal 1987

Απαγόρευση σύμφωνα με το Kyoto Protocol 
1997 και την οδηγία F-Gas 2006 / 2014
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Οδηγία F-Gas “phase down”
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Δεν τίθενται όρια στην ποσότητα του ψυκτικού μέσου (kg) παρά στο ισοδύναμο CO2 του ψυκτικού μέσου.

Η συμβολή των ψυκτικών μέσων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

• δεν ορίζεται πλέον με βάση την ποσότητα του ψυκτικού μέσου 

• ορίζεται με βάση το GWP

«δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη» ή «GWP»: το δυναμικό θέρμανσης του κλίματος ενός αερίου του 
θερμοκηπίου σε σχέση με το αντίστοιχο δυναμικό του διοξειδίου του άνθρακα («CO2 »), που υπολογίζεται 
ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός 100 ετών, ενός χιλιογράμμου αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με ένα 
χιλιόγραμμο CO2

Το GWP περιγράφει την επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου σε τόνους / ισοδύναμου CO2 και 

διαφέρει για κάθε αέριο.
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Οδηγία F-Gas “phase down”

5

Υπολογισμός 

ποσότητας 

ισοδύναμου CO2

2015 2016-17 2018-20 2021-23 2024-26 2027-29 2030

100%

93%

63%

45%

31%

24%
21%

Σταθερό σημειο 

αναφοράς ποσότητας 

ισοδύναμου CO2 (έτος 

αναφοράς 2015)

Πρόοδος μείωσης του 

απόλυτου ισοδύναμου CO2

Μελλοντικά στην αγορά θα 
επιτρέπονται μόνο ψυκτικά μέσα με 
χαμηλό GWP!

Σήμερα
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Οδηγία F-Gas “phase down”

6

Fgas Regulation: Status Quo 2018 – Arno Kaschl, DG Climate Action, June 2018

Άνοδος τιμών ψυκτικών μέσων λόγω του GWP



10 March. 2021 F-GAS 7

• Το R290 είναι υδρογονανθρακας και κατά συνέπεια είναι ένα φυσικό / 
απολύτως μη συνθετικό ψυκτικό μέσο χωρίς φθόριο.

• Χωρίς περιορισμούς στην οδηγία F-Gas regulation και συνεπώς με σταθερό 
κόστος

• Με GWP 3, συμβάλει ελάχιστα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
• Μειονέκτημα του R290: Σε περίπτωση διαρροής αναμιγνυόμενο με τον 

αέρα μπορεί να δημιουργηθεί εύφλεκτο μίγμα. Λόγω αυτού υπάρχει ο 
κίνδυνος πυρκαγίας και έκρηξης. Είναι βαρύτερο από τον αέρα με 
αποτέλεσμα να συσσωρεύεται σε χαμηλά σημεία. 

=> Προϋπόθεση για τη χρήση του R290 να τηρούνται ειδικές οδηγίες κατά τη 
μελέτη / σχεδιασμό και το χειρισμό των αντλιών θερμότητας. Απαιτούνται 
ειδικές δεξιότητες και προσόντα από όσους δραστηριοποιούνται. 

Το R290 ως ψυκτικό μέσο

7
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Σύγκριση ορισμένων ψυκτικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται στις Αντλίες Θερμότητας

8

R410a R32 R290

GWP* 2088 675 3

Ποσότητα ψυκτικού  kg 

τυπικής αντλίας 

θερμότητας 16 kW

4 4,2 1,3

Ισοδύναμο tCO2eq 

τυπικής αντλίας 

θερμότητας 16 kW

8,35 2,84 0,0039

Κλάση ψυκτικού A1, μη ευφλεκτό A2L χαμηλή ευφλεξιμότητα, A3 αυξημένη ευφλεξιμότητα

Εφαρμογή
Στάνταρ ψυκτικό μέσο 

για αντλίες θερμότητας

Χρησιμοποιείται ορισμένα 

χρόνια στα κλιματιστικά

Μικρά ψυκτικά συστήματα, 

στεγνοτήρια και  περιορισμένος 

αριθμός αντλιών θερμότητας και 

κλιματιστικών

Χρήση Σχεδόν όλες οι εταιρίες Ορισμένες εταιρίες Λίγες εταιρίες
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Σύγκριση ορισμένων ψυκτικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται στις Αντλίες Θερμότητας

9

R410a R32 R290

Πλεονεκτήματα

Χωρίς περιορισμούς σχετικά με 

τη χρήση

Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλία

Μειωμένο GWP σε σχέση με το 

R410a

Σχεδόν μηδενικό GWP, Απαιτείται 

ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης

Ευκολία στο χειρισμό
Δυνατότητα υψηλών 
θερμοκρασιών λειτουργίας μέχρι 
τους 70°C

Φυσικό ψυκτικό μεσο

Μη τοξικά παράγωγα καύσης

Δυνατότητα υψηλών θερμοκρασιών 
λειτουργίας μέχρι τους 75°C

Μειονεκτήματα

Υψηλό GWP 

Επηρεάζεται από την 

ποσόστωση της EU

Σχετικά υψηλό GWP σε σχέση με 

τους στόχους της οδηγίας EU F-gas
Υψηλά στάνταρ ασφάλειας

Απαιτείται μεγάλη ποσότητας 
πλήρωσης

Εύφλεκτο υπό συνθήκες

Τοξικά παράγωγα καύσης

Επιπλέον απαιτήσεις ασφαλείας 

(σχεδιασμός, χειρισμός, συντήρηση)

Αναμένεται περαιτέρω αύξηση 
της τιμής του

Αυξημένες απαιτήσεις πλήρωσης

Απαιτούνται ειδικά εργαλεία για το 

χειρισμό του

Ειδικές οδηγίες εγκατάστασης

Εργαλεία άνευ πηγών ανάφλεξης
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Ιδιότητες και κίνδυνοι του R290

10

Ιδιότητες μέσου Χαρακτηριστικά και κίνδυνοι

CH3CH2CH3 95% κατ’ ελάχιστο, καθαρό αέριο

Άοσμο Σε περίπτωση διαρροής, το αέριο δεν γίνεται αντιληπτό μέσω οσμής

-45°C στο 1 bar (εκτόνωση)

Σε περίπτωση σημαντικής διαρροής, το διαφυγόν ψυκτικό μέσο R290 μπορεί να 
προκαλέσει κρυοπαγήματα όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα (ισχύει και για άλλα 
ψυκτικά μέσα)

Πυκνότητα
Το R290 είναι 1,55 φορές βαρύτερο από τον αέρα και συνεπώς συσσωρεύεται στο 
έδαφος

Μη τοξικό 

GWP 3
Μεταξύ των χαμηλότερων ισοδυνάμων διοξειδίου του άνθρακα για ψυκτικά 

μέσα 

=> φιλικό προς το περιβάλλον, θα χρησιμοποιείται και μελλοντικά
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Διαφορές με το υγραέριο LPG
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• Οι ιδιότητες του R290 είναι παρόμοιες με αυτές του 
υγραερίου / προπανίου που είναι γνωστές στους τεχνίτες 
εγκατάστασης και στους μηχανικούς των συσκευών αερίου.

• Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο κύριες διαφορές 
σχετικές με την ασφάλεια

− Το R290 είναι άοσμο. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν 
αντιληπτές τυχόν διαρροές μέσω της οσμής. 

−Ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή δεν 
λειτουργεί, υπάρχει ποσότητα 600-1300 g R290 στη 
συσκευή με πίεση περίπου 8bar. 

Σύγκριση με τους κινδύνους του υγραερίου LPG

600-1300 gr <
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Γενικές οδηγίες σχετικά με το R290
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Το R290 χρησιμοποιείται σε ψυγεία και στεγνωτήρια ρούχων καθώς και - σε λιγότερο καθαρή 
μορφή – σε δοχεία αεροζόλ, φυάλλες οικιακής χρήσης και υγραέριο σε συστήματα θέρμανσης. Έτσι, 
ο χειρισμός αυτού του υλικού είναι ήδη γνωστός και ως εκ τούτου μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής 
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι συμβουλές που δίνονται.
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Μεταφορά και αποθήκευση αντλιών 
θερμότητας με R290
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• Μεταφορά μόνο σε κατακόρυφη θέση, μέγιστη γωνία μεταφοράς 45 °

• Μεταφορά νέων συσκευών μόνο στην αρχική συσκευασία

Σε περίπτωση αποθήκευσης και μεταφοράς:

• Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό

• Αποφύγετε πηγές ανάφλεξης

• Αποθηκεύστε σε επίπεδο πάνω από το έδαφος

Σύμφωνα με την ADR, δεν πρέπει να τηρούνται ειδικοί κανόνες και κανονισμοί. Ωστόσο, 
πρέπει να τηρούνται τα εξής:
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Μεταφορά και αποθήκευση αντλιών 
θερμότητας με R290

14

Σε περίπτωση ζημιών στη συσκευασία μεταφοράς ή υποψίας ζημιών από τη μεταφορά

• Εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό / αποθήκευση σε εξωτερικούς χώρους, απομάκρυνεται από 
πηγές ανάφλεξης (ελάχιστη απόσταση 6 m)

• Εάν είναι δυνατόν, ελέγξτε τη στεγανότητα.

• Ειδοποίειστε κάποιον εμπειρογνώμονα / ψυκτικό με τεχνογνωσία σχετικά με το R290

• Οι συσκευές που έχουν αποσυσκευασθεί  θα πρέπει να εκκενωθούν, να ξεπλυθούν και να 
πληρωθούν με άζωτο από ειδικούς ψυκτικούς με τεχνογνωσία σχετικά με το R290 πριν 
από τη μεταφορά.

Σύμφωνα με την ADR, δεν πρέπει να τηρούνται ειδικοί κανόνες και κανονισμοί. Ωστόσο, 
πρέπει να τηρούνται τα εξής:
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Μεταφορά και αποθήκευση αντλιών θερμότητας με R290

15
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Απαιτήσεις για το σημείο εγκατάστασης
16

• Σε περίπτωση διαρροής, το ψυκτικό που διαφεύγει μπορεί να 
συσσωρευτεί στο έδαφος. Σε περίπτωση διαρροής το ψυκτικό μέσο 
δεν πρέπει να μπορεί να διεισδύει σε ανοίγματα κτιρίων, κοιλότητες 
ή μέσα στο αποχετευτικό δίκτυο.

• Μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, δεν πρέπει να υπάρχουν 
παράθυρα, πόρτες, λειτουργίες εξαερισμού, φωτεινές πηγές, 
αποχετεύσεις κλπ.

• Η προστατευόμενη περιοχή δεν πρέπει να εκτείνεται σε γειτονικά ακίνητα 
ή δημόσιες οδούς. Μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, δεν πρέπει να 
υπάρχουν πηγές ανάφλεξης.

• Εγκατάσταση μόνο σε εξωτερικούς χώρους για γρήγορη αραίωση σε 
περίπτωση διαρροής. 

• Οι προστατευόμενες περιοχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασμό και την εγκατάσταση

Απαιτήσεις για την προστατευόμενη περιοχή:
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• Πρέπει να τηρούνται οι προστατευόμενες 
περιοχές που ορίζονται στις οδηγίες 
εγκατάστασης.

Προστατευόμενη περιοχή
17

Δάπεδο / επίγεια, στο έδαφος μπροστά από 
κτίριο :
A: 2,10m  B: 3,10m  C: 0,20/0,25m  D: 1m

Δάπεδο / επίγεια, στο έδαφος και για 
τοποθέτηση σε δώμα:
A: 1m γύρω από τη μονάδα
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• Πρέπει να τηρούνται οι 
προστατευόμενες περιοχές που 
ορίζονται στις οδηγίες 
εγκατάστασης. 

• Στην περίπτωση μιας συστοιχίας 
αντλιών, οι μονάδες μπορούν να 
εγκατασταθούν στις 
προστατευμένες περιοχές των 
άλλων μονάδων της συστοιχίας

Προστατευόμενη περιοχή

18

Δάπεδο / επίγεια, στο έδαφος σε γωνία 
ενός κτίριου
A: 2,1m B: 2,6m C: 0,2/0,25m

D: 0,5m E: 1,0m F: 0,5m   G:1,8m
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• Η ασφαλής και προστατευμένη από 
τον παγετό αποστράγγιση 
συμπυκνωμάτων πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό

Προστατευόμενη περιοχή

19



10 March. 2021 F-GAS 20

Δομή της αντλιας θερμότητας
20

Υπόμνημα:

1. Εξατμιστής
2. Ανεμιστήρας
3. Μονάδα μετατροπέα 

(inverter)
4. Πλακέτα
5. Συμπυκνωτής
6. Κυκλοφορητής υψηλής 

απόδοσης
7. Συμπιεστής
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Δομή αντλίας θερμότητας
21
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Στοιχεία της αντλίας θερμότητας
22

Ο συμπιεστής που χρησιμοποιείται είναι ελεύθερος πηγών ανάφλεξης!
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• Ο κινητήρας που 
χρησιμοποιείται είναι 
ελεύθερος πηγών ανάφλεξης 
(αντιεκρηκτικού τύπου)

Στοιχεία της αντλίας θερμότητας
23
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Στοιχεία της αντλίας θερμότητας
24

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις της πλακέτας του inverter πρέπει να είναι εγκιβωτισμένες ώστε να μην υπάρχουν εστίες ανάφλεξης

5
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Στοιχεία της αντλίας θερμότητας

25

Τομή πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας διπλού τοιχώματος

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας 

διπλού τοιχώματος

Τομή στο κανάλι του νερού 

θέρμανσης

Υπόμνημα

1. Κανάλι ψυκτικού μέσου
2. Κανάλι νερού θέρμανσης
3. Κανάλι αέρα  (σύνδεση με το περιβάλλον)
4. Διαρροή καναλιού νερού θέρμανσης
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Στοιχεία της αντλίας θερμότητας

Τομή πλακοειδούς εναλλάκτη 

θερμότητας διπλού τοιχώματος

Πλακοειδής εναλλάκτης 

θερμότητας διπλού τοιχώματος
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Στοιχεία της αντλίας θερμότητας

1. Η ηλεκτρολογική σύνδεση της αντλίας 
θερμότητας θα πρέπει να είναι δυνατή 
χωρίς το άνοιγμα του κελύφους της μέσω 
ξεχωριστού αεροστεγανού καλύμματος

2. Θα πρέπει κατά την εγκατάσταση να 
τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από 
εμπόδια (τοίχος ή άλλα) ώστε να είναι 
δυνατή η εύκολη πρόσβαση στο κουτί 
ηλεκτρολογικής σύνδεσης της αντλίας
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Στοιχεία της αντλίας θερμότητας
28

bottom plate

corner element

defined opening

Στο κέλυφος της αντλίας θα πρέπει να υπάρχουν οπές διαφυγής του αερίου προς το 
περιβάλλον σε περίπτωση διαρροής. Στα σημεία αυτά θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 
διαρροής πριν από το άνοιγμα του κελύφους
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• Οι ελάχιστες αποστάσεις πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλιστεί 
επαρκής ροή αέρα και να διευκολυνθούν οι εργασίες συντήρησης.

Λειτουργικές ελάχιστες αποστάσεις
29

Ελάχιστη 

απόσταση
Μόνο θέρμανση

Θέρμανση και 

ψύξη

A 100 mm 100 mm

B 1000 mm 1000 mm

C 200* mm 250 mm **

D 500 mm 500 mm

E 600 mm 600 mm
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Λειτουργία θέρμανσης – Όρια λειτουργίας
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Λειτουργία ΖΝΧ– Όρια λειτουργίας
31
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Λειτουργία Ψύξης– Όρια λειτουργίας

32
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Παραδείγματα συστημάτος

33

Σύστημα Α/Θ με εσωτερική μονάδα για ΖΝΧ και ελεγκτή συστήματος

1. Εξωτερική μονάδα

2. Ολοκληρωμένη εσωτερική μονάδα 

με ΖΝΧ

3. Υδραυλική διαχωριστής

4. Πλακέτα επέκτασης 

5. Απομακρυσμένος ελεγκτής 

6. Ελεγκτής συστήματος
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Παράδειγμα συστήματος 

34

1. Εξωτερική μονάδα

2. Ολοκληρωμένη εσωτερική μονάδα

3. Υδραυλική διαχωριστής

4. Πλακέτα επέκτασης 

5. Απομακρυσμένος ελεγκτής 

6. Ελεγκτής συστήματος 

7. Ταμιευτήρας ΖΝΧ

Σύστημα Α/Θ με εσωτερική μονάδα και ελεγκτή συστήματος
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Βασικά πλεονεκτήματα αντλιών θερμότητας με R290

35
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─ Αντλία θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση, ψύξη και

παραγωγή ζεστού νερού

─ Διευρυμένο πεδίο λειτουργίας της αντλίας θερμότητας με

θερμοκρασία προσαγωγής έως 75°C => βελτιωμένη και

μειωμένη χρήση των βοηθητικών ηλεκτρικών αντιστάσεων

─ Αθόρυβη λειτουργία 46 dB (A), στάθμη ακουστικής ισχύος

στους A7 / W35 με λειτουργία χαμηλής στάθμης θορύβου

─ Υψηλή απόδοση (COP από 4.8 στους A7 / W35 έως 5.4 στους

A7 / W35

─ Δυνατότητα λειτουργίας σε ψύξη μέχρι τους 46 °C εξωτερικής

θερμοκρασίας

Ανθεκτικό στο χρόνο, φυσικό ψυκτικό μέσο, φιλικό προς το 
περιβάλλον



ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
e.mitsakis@thermogas.gr


