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Global warming Κλιµατική Αλλαγή 

Kyoto Protocol (2005) Παγκόσµιες Δράσεις 

20-20-20 Package deal (2008) Ευρωπαϊκές Δράσεις 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΟΧΟΣ: προώθηση κορυφαίων 
προϊόντων π.χ.: Eco-label 
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 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΟΧΟΣ: Κατεύθυνση της αγοράς 
σε πιο αποδοτικά προϊόντα 
π.χ.: Οδηγία Eco-Design 

Στόχος Πως; 

Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη 



Αυτοκίνητα	  
Λαμπτήρες	  

πυρακτώσεως	  
A/C 

… 

Επιπτώσεις της µείωσης των εκποµπών CO2 στη βιοµηχανία 
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LOW	  

HIGH	  

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΘΜΟ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Ελάχιστες απαιτήσεις στην 
ψύξη και τη θέρµανση για 
την εποχιακή 
αποδοτικότητα 

2013	  

2014	  

ΣΤοχοσ: 
•  Κατεύθυνση της αγοράς σε πιο αποδοτικά προϊόντα µέσω 
του καθορισµού ελάχιστων απαιτήσεων. 

•  Καλύτερη απεικόνιση της αποδοτικότητας è Εποχιακός Βαθµός Απόδοσης 

BAN
	  

BAN
	  

Μελλοντικά	  

Οδηγία EcoDesign κλιµατιστικά <12 kW 

2016	  à	  >12	  kW	  



Χειμώνας	   Άνοιξη	  

Φθινόπωρο	   Καλοκαίρι	  

Δε	  λαμβάνει	  υπόψη	  τη	  
μερική	  απόδοση	  

	  

Δεν	  αντικατοπτρίζονται	  
τα	  πλεονεκτήματα	  

της	  τεχνολογίας	  
inverter	  	  

Ενσωματώνει	  τη	  
λειτουργία	  σε	  μερικό	  
φορτίο	  
	  

Αντικατοπτρίζονται	  
τα	  πλεονεκτήματα	  
της	  τεχνολογίας	  
inverter	  	  
	  

Αποδοτικότητα	  



Εποχιακός βαθµός απόδοσης 
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EER 
1 σηµείο αναφοράς 

10
0%

 

EER: Βαθµός απόδοσης του 
συστήµατος  VRF σε 

εξωτερική θερµοκρασία 35°C 

Η βελτίωση της εποχιακής 
απόδοσης επηρεάζει πολύ 
 
-  Το κόστος λειτουργίας  
-  Τις εκποµπές CO2 

ESEER 
4 σηµεία αναφοράς 

10
0%

 

75
%

 

50
%

 

25
%

 

ESEER: Βαθµός απόδοσης 
του συστήµατος  VRF έχοντας 

λάβει υπόψη τέσσερα 
διαφορετικά σηµεία,  



Παράµετροι που υπολογίζεται το ESEER 

Μερικό φορτίο Εξωτερική Θερµοκρασία. 
(oC) 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

100 35 3% 

75 30 33% 

50 25 41% 

25 20 23% 

ESEER = (EER@100% load × 0,03) + (EER@75% load ×0,33) + 
 + (EER@50% load × 0,41) + (EER@25% load × 0,23) 



Ανακοίνωση προγράµµατος πιστοποίησης VRF από τη 
EUROVENT 



Ποια µηχανήµατα θα πιστοποιηθούν; 
•  Αερόψυκτα, υδρόψυκτα, µόνο θέρµανση και µόνο ψύξη 
•  Μέγιστη ισχύ έως 50 kW 
•  Μόνο εξωτερικές µονάδες σε ένα κέλυφος (όχι συνδυασµούς) 

 
Συνθήκες συνδεσιµότητας; 

•  100% φόρτιση 
•  Δυνατότητα σύνδεσης 4 καναλάτες µονάδες ή 2 κασέτες για εξωτερική µονάδα 

P<=20 kW  
•  Δυνατότητα σύνδεσης 4 καναλάτες µονάδες για εξωτερική µονάδα 20 < P< 50 

kW 

Πρότυπο πιστοποίησης και σηµεία ελέγχου; 
•  EN 14511 
•  Ονοµαστική απόδοση σε ψύξη και θέρµανση 
•  Ονοµαστικός βαθµός απόδοσης σε ψύξη και θέρµανση EER & COP 
•  Ηχητική ισχύς 
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Ψ
υκτ. Μ

έσο  T 

35° 25° 30° 20° 

Α
π
όδοση 

35° 25° 30° 20° 
Εξωτερική θερµοκρασία 

Παράδειγµα:Ψύξη 

Σταθερή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου 

Α
π
όδοση &

 Ζήτηση 
35° 25° 30° 20° 

Ανάγκη ψύξης 

Σηµείο 
Σχεδιασµού 

Υφιστάµενα VRF 

Σταθερή θερµοκρασία ψυκτικού 
µέσου 

Όσο η εξωτερική θερµοκρασία πέφτει η 
απόδοση του συστήµατος 

προσαρµόζεται µειώνοντας τις 
στροφές του συµπιεστή 

Μειώνοντας τις στροφές του συµπιεστή 
βελτιώνεται η απόδοση του αλλά µέχρι 
ενός ορίου: σε πολύ χαµηλές στροφές η 
απόδοση του συµπιεστή µειώνεται 

αισθητά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου 
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Αυτόµατη λειτουργία VRT 
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35° 25° 30° 20° 
Εξωτερική θερµοκρασία 

Παράδειγµα:Ψύξη 
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Σταθερή Tr 

Υψηλότερη θερµοκρασία ψυκτικού 
µέσου στη µέση της σεζόν 

Όταν η εξωτερική θερµοκρασία 
πέφτει, η απόδοση του 

συστήµατος µειώνεται µειώνοντας 
τις στροφές του συµπιεστή ΚΑΙ 
αυξάνοντας την θερµοκρασία 

εξάτµισης 

Η απόδοση βελτιώνεται κατά πολύ 
µειώνοντας το βαθµό συµπίεσης και 
διατηρώντας την ταχύτητα του 
συµπιεστή στη βέλτιστη 

Μεταβλητή Tr 

Α
π
όδοση &

 Ζήτηση 
35° 25° 30° 20° 

Ζήτηση Ψύξης 

Σηµείο  
Σχεδιασµού 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού 
µέσου 
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Αυτόµατη λειτουργία VRT 
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35° 25° 30° 20° 
Εξωτερική θερµοκρασία 

Παράδειγµα:Ψύξη 

Σταθερή Tr 

Μεταβλητή Tr 

+28% 
Εποχιακή 
Απόδοση 

è Μειωµένη κατανάλωση ρεύµατος 
è Μειωµένο κόστος λειτουργίας 
è Μειωµένες εκποµπές CO2 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού 
µέσου 
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 Load 
35° 25° 30° 20° 

Ζήτηση ψύξης 

Σηµείο 
Σχεδιασµού 
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Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου  
Γιατί να αυξήσουµε την θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου (Ψύξη); Είναι σωστό; 

Πλεονέκτηµα απόδοσης 
Cycle example: outdoor temp 25~27°C – standard VRF 

Cycle specs.: 
TE = 6°C 
TC = 40°C 
ΔTSH = 5K 
ΔTSC = 20K 
ηIS = 0.6 
Heat loss factor = 10% 

Theoretical EER = 4.6 

Cycle example: outdoor temp 25~27°C – Increased ψυκτικό µέσο θερµοκρασία 

Cycle specs.: 
TE = 11°C 
TC = 40°C 
ΔTSH = 5K 
ΔTSC = 16K 
ηIS = 0.6 
Heat loss factor = 10% 

Theoretical EER = 5.4 

+17% 



20 40 60 80 100 120 140 160 
Συχνότητα συµπιεστή [rps] 
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Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου  
Γιατί να αυξήσουµε την θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου (Ψύξη); Είναι σωστό; 

Πλεονέκτηµα απόδοσης 
Στο προηγούµενο παράδειγµα δεν λάβαµε υπόψη την απόδοση του συµπιεστή – η οποία συµµέτεχει 
σηµαντικά στην βελτίωση της απόδοσης 

 Α
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Σε υψηλότερη θερµοκρασία, ο βαθµός συµπίεσης µειώνεται και έτσι ο 
συµπιεστής δεν δουλεύει τόσο πολύ. Επίσης αποτρέπουµε την λειτουργία του 
συµπιεστή σε πολύ χαµηλές ταχύτητες όπου και έχει χαµηλή απόδοση. 

Ονοµαστική 
Απόδοση 

Απόδοση : TE = 6°C / TC = 35°C 

Απόδοση : TE = 9°C / TC = 35°C 
Απόδοση : TE = 11°C / TC = 35°C Μείωση της αποδιδόµενης ισχύς σε υφιστάµενα VRF 



20 40 60 80 100 120 140 160 
Συχνότητα συµπιεστή[rps] 

15 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου  
Γιατί να αυξήσουµε την θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου (Ψύξη); Είναι σωστό; 

Πλεονέκτηµα απόδοσης 
Στο προηγούµενο παράδειγµα δεν λάβαµε υπόψη την απόδοση του συµπιεστή – η οποία συµµετέχει 
σηµαντικά στην βελτίωση της απόδοσης 

Α
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Σε υψηλότερη θερµοκρασία, ο βαθµός συµπίεσης µειώνεται και έτσι ο 
συµπιεστής δεν δουλεύει τόσο πολύ. Επίσης αποτρέπουµε την λειτουργία του 
συµπιεστή σε πολύ χαµηλές ταχύτητες όπου και έχει χαµηλή απόδοση. 

Απόδοση: TE = 6°C / TC = 35°C 

Απόδοση: TE = 9°C / TC = 35°C 
Απόδοση: TE = 11°C / TC = 35°C 

Ονοµαστική 
Απόδοση 

Μείωση αποδιδόµενης ισχύς VRF 



Ψύξη 
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Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου  
Γιατί να αυξήσουµε την θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου (Ψύξη); Είναι σωστό; 

Πλεονέκτηµα άνεσης 

26°CDB, 18°CWB (46.3% RH) 

13.5°C 

Dew point = 13.6°C 

11°C 

16°CDB (84% RH) 

Σχεδόν καθόλου αφύγρανση, 
υψηλή θερµοκρασία προσαγωγής 
α έ ρ α =  α π ο φ υ γ ή  κ ρ ύ ω ν 
ρευµάτων! 

Εσωτ. Μονάδα 11,2 kW 
(Ονοµ.) 
Συνολική απόδοση 6.3 kW 

Αισθητή απόδοση 
à Μείωση της θερµοκρασίας 

6.2 kW 

Λανθάνον απόδοση 
 
è Αφύγρανση 

0.1 kW 
 

0.2 kg/h 

Υψηλότερη θερµοκρασία στο ψυκτικό µέσο σηµαίνει λιγότερη αφύγρανση στον αέρα Υψηλότερη 
θερµοκρασία αέρα  
è Σηµαντική µείωση των κρύων ρευµάτων αέρα 
è Μειωµένη αφύγρανση όπου δεν απαιτείται  Παράδειγµα (Σε αυτές τις συνθήκες): 



Λειτουργία βασική: Υφιστάµενη 
λειτουργία συστηµάτων VRF 

Λειτουργία ρύθµισης συγκεκριµένης 
θερµοκρασίας στο ψυκτικό µέσο. 
Το σύστηµα θα µεταβεί στην επιθυµητή 
θερµοκρασία του ψυκτικού µέσου 
εφόσον η απαίτηση του φορτίου το 
επιτρέπει. (δεν εξαρτάται από τις 
κλιµατολογικές συνθήκες αλλά από την 
ανάγκες του κτιρίου) 

Λειτουργία καθόλη την διάρκεια του 
χρόνου ισορροπώντας ανάµεσα σε 
άνεση και απόδοση.   
Το σύστηµα αυτόµατα 
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις 
κλιµατολογικές συνθήκες 
* Εργοστασιακή ρύθµιση 
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Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου  
Λεπτοµέρειες 

Μεταβλητή 
θερµοκρασία 
ψυκτικού µέσου 

Automatic*  
Floating 
weather-

dependent TE 

Powerful 

Quick 

Mild* 

High-sensible 

Powerful 

Quick 

Mild 

Eco 

Η µεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου επιτρέπει τη διαµόρφωση ελέγχου του της λειτουργίας του 
VRF, επιτρέποντας εξατοµίκευση του τρόπου λειτουργίας και δυνατότητα απόδοσης σύµφωνα µε το 
σχεδιασµό 

Basic No sub-
modes 



19 

Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου  
 

Αυτόµατη* High-Sensible Βασική 

Powerful Quick Mild* Powerful Quick Mild Eco Basic 

A Κάτω όριο  αντιστάθµισης* 
TE 6°C - - 

B Άνω όριο  αντιστάθµισης* 
TE 16°C - - 

C Ρυθµιζόµενη TE - 7 ~ 11°C - 

D 
Ελάχιστη θερµοκρασία 
λειτουργίας TE (Όταν 
υπάρχει έλλειψη φορτίου) 

3°C 6°C 3°C 6°C Same as 
(C) 6°C 

E Μέγιστη λειτουργίαςTE Same as (Β) Same as (C) 6°C 

F Ταχύτητα αντίδρασης 
(Ταχύτητα µετάβασης TE) Fast Slow Fast Slow Does not 

change 
Does not 
change 

G Μέγιστη απόδοση >100% 100% >100% 100% <100% 100% 

Μεταβλητή θερµοκρασία 
ψυκτικού µέσου 

* Εργοστασιακή ρύθµιση 
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Ειδικά χαρακτηριστικά 

Μεταβλητή θερµοκρασία ψυκτικού µέσου  
 

Te max.	   =	  f(Ta)

Te	  base	  target =f(Ta)

Te =	  6°C

Te =	  3°C

Te

Tindoor

Time

Target

ƞ

Efficiency

Comfort

Refrigerant
Temperature

VRT Automatic control mode
Quick mode
Mild mode
Pow erful mode

Παράδειγµα πως 
επηρεάζουν την λειτουργία 
του συστήµατος οι 
δευτερεύουσες ρυθµίσεις 



}  5.2 Διατάξεις αυτόµατου ελέγχου  

Β 

Γ 





Λεπτοµέρειες έργου 
 
Τοποθεσία: Γερµανία- Unterhaching 

Τύπος: Κατάστηµα λιανικής 

Αντικατάσταση της εξωτερικής µονάδας µόνο (τα εσωτερικά 

µηχανήµατα παραµείναν όπως και πρίν).  

Υφιστάµενη Εξωτερική 2 Χ 10 HP 

Νέα εξωτερική 1 Χ 18 HP 



Σταθερή εξάτµιση 

Μεταβλητή εξάτµιση 

Διαφορά θερµοκρασίας χώρου και περιβάλλοντος κατά την διάρκεια λειτουργίας  

40% 

Σταθερή εξάτµιση  Μεταβλητή εξάτµιση  
Διαφορά απόδοσης 



Ευχαριστούµε ! 


