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Αυτοματισμοί εξοικονόμησης

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη
προσπάθεια με ενθάρρυνση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξοικονό-
μηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.
Οι προσπάθειες αυτές επικεντρώνονται
κυρίως στους παρακάτω τομείς:
Θερμομόνωση κτιρίων
Βιοκλιματικό σχεδιασμό
Φυσικό δροσισμό
Αποδοτικότερα συστήματα
θέρμανσης και κλιματισμού
Ηλιακά συστήματα (παθητικά και
ενεργητικά)
Αυτοματισμοί για τον έλεγχο
των συστημάτων
Συντήρηση των συστημάτων

Τομείς εξοικονόμησης 

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ένα μεγάλο
τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας των

κτιρίων αφορά την κάλυψη των αναγκών σε
θέρμανση και κλιματισμό. Βέβαια, η κατανά-
λωση αυτή εξαρτάται από διάφορους παρά-
γοντες, όπως η κατασκευή, ο τύπος του κτιρί-
ου, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα χρησιμο-

ποιούμενα συστήματα, οι υποδομές, η χρο-
νική διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσε-
ων και άλλοι.
Κάνοντας μια ανασκόπηση στα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας θα διαπιστώ-
σουμε ότι η κατανάλωση ενέργειας σε θέρ-
μανση και κλιματισμό στον οικιακό τομέα ως

ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης των
κτιρίων είναι πολύ μεγάλη. Η εξοικονόμηση
που μπορεί να επιτευχθεί, είναι σημαντική,
καθώς η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί βα-
σικό μέρος του λειτουργικού κόστους του
κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα η ατμόσφαιρα επι-
βαρύνεται από τους εκπεμπόμενους ρύπους. 

Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση. Συγκεκριμένα
συστήματα μπορούν να εξασφαλίζουν πως τα θερμαντικά μας μέσα θερμαίνουν το χώρο μας όσο
ακριβώς χρειάζεται, χωρίς να σπαταλούν επιπλέον ενέργεια. 
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Αυτοματισμοί συστημάτων

Οι αυτοματισμοί για τον
έλεγχο συστημάτων που

αναφέρονται παραπάνω μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν σε
κάθε τύπο κεντρικής θέρμαν-
σης (ακόμη και στον καυστή-
ρα πετρελαίου), προκειμένου
να βελτιώσουν την αποδοτικό-
τητά του και να μειώσουν το
ενεργειακό κόστος. 
Πρόκειται για απλές και οι-

κονομικές λύσεις που μπο-
ρούν να μειώσουν σημαντικά
το κόστος, ελέγχοντας την
απόδοση της θέρμανσης και
μειώνοντας τη σπατάλη ενέρ-
γειας. 
Παρακάτω θα παρουσιάσου-
με τρεις τέτοιους αυτοματι-
σμούς: την αντιστάθμιση, το
θερμοστάτη χώρου και τον
θερμιδομετρητή. 
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Το πρόβλημα που καλούνται να λύσουν

Κατά την εκπόνηση μιας μελέτης θέρ-
μανσης χώρων, λαμβάνονται υπόψη οι

δυσμενέστερες συνθήκες περιβάλλοντος
(εξωτερικές) ώστε να μπορεί το εγκατεστη-
μένο σύστημα θέρμανσης (λέβητας, κυκλο-
φορητές, θερμαντικά σώματα), να αντεπε-
ξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Στην πράξη,
βέβαια, τις συνθήκες αυτές τις αντιμετωπί-
ζουμε σπάνια κατά την διάρκεια της χειμε-
ρινής περιόδου, με αποτέλεσμα την σπατά-
λη ενέργειας. 
Πόσες φορές σε πολυκατοικία χωρίς αυ-
τονομία, έχετε αναγκαστεί να ανοίξετε τα

παράθυρα κατά την διάρκεια της θέρμαν-
σης εξαιτίας της αφόρητης ζέστης εντός του
χώρου; 
Από την άλλη, η ανάγκη του κάθε χρήστη
για αυτονομία θέρμανσης σε παλαιές πο-
λυκατοικίες έχει γίνει επιτακτική, καθώς οι
ανάγκες θερμικής άνεσης ανά διαμέρισμα
είναι πολύ διαφορετικές, με αποτέλεσμα
να μην δίνεται η δυνατότητα σε μια «ενι-
αίας λειτουργίας» εγκατάσταση να καλύψει
τις διαφορετικές απαιτήσεις των χρηστών.
Επίσης, η συνήθως ανύπαρκτη υδραυλική
εξισορρόπηση των δικτύων θέρμανσης,

έχει ως αποτέλεσμα την ανισοκατανομή
της ενέργειας στο κτίριο που πολλές φορές
κάνει την εμφάνισή της με το φαινόμενο
της υψηλότερης θερμοκρασίας στους χώ-
ρους κοντά στο λεβητοστάσιο (συνήθως σε
ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο) και χα-
μηλής ποιότητας θέρμανσης στους πιο
απομακρυσμένους χώρους (τελευταίοι
όροφοι πολυκατοικίας). 
Αποτέλεσμα αυτού, είναι συνήθως οι πο-
λύωρες συναντήσεις των μελών μιας πολυ-
κατοικίας, χωρίς αποτέλεσμα και με πολ-
λές συγκρούσεις μεταξύ τους.

Λύση 1: Σύστημα αντιστάθμισης (ελεγκτής)

Τα διάφορα συστήματα αντιστάθμισης
(ελεγκτές), με την χρήση κατάλλη-

λων εξωτερικών αισθητήρων, έχουν ως
αποστολή να ελέγχουν και να αυξομει-
ώνουν την θερμοκρασία προσαγωγής
στα θερμαντικά σώματα, με τέτοιο τρόπο
ώστε να προλαμβάνουν τις μεταβολές
θερμοκρασίας, επιτυγχάνοντας παράλ-
ληλα εξοικονόμηση ενέργειας. 
Με λίγα λόγια, όταν έχει πολύ κρύο

(π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος 2οC),
η θερμοκρασία προσαγωγής στα σώμα-
τα ρυθμίζεται ψηλά (π.χ. 85οC), ενώ

όταν έχει «καλό καιρό» π.χ. η θερμο-
κρασία περιβάλλοντος είναι (12οC), η
θερμοκρασία προσαγωγής ρυθμίζεται
πιο χαμηλά (π.χ. 78οC). 
Πρακτικά, ο χρήστης απολαμβάνει την
ίδια θερμική άνεση στο χώρο του (εφό-
σον ο τελευταίος διατηρεί την θερμο-
κρασία του χώρου σταθερή), καθώς ο
ελεγκτής αναλαμβάνει το ρόλο του θερ-
μοστάτη - διαχειριστή. Υπάρχουν διά-
φορα συστήματα αντιστάθμισης, ανάλο-
γα με τις υποδομές στο υφιστάμενο σύ-
στημα θέρμανσης. 

Τι είναι η αντιστάθμιση;

Ιδιαίτερα κατά τους φθινοπωρινούς και
ανοιξιάτικους μήνες, και ενώ λειτουργεί η

κεντρική θέρμανση του κτιρίου, παρατηρεί-
ται συχνά περιοδική αύξηση ή μείωση της
θερμοκρασίας χώρου η οποία υπερβαίνει
σημαντικά τα όρια άνεσης των ανθρώπων
που ζουν ή εργάζονται σε αυτόν. Το φαινό-
μενο αυτό φυσικά εκτός από την έλλειψη
άνεσης επιφέρει και σημαντική σπατάλη

ενέργειας
Η αντιστάθμιση είναι ένας αυτοματισμός,
ο οποίος,  μέσω ενός ελεγκτή,  παρακολου-
θεί συνεχώς και την εξωτερική θερμοκρα-
σία και τη θερμοκρασία του νερού της κεν-
τρικής θέρμανσης (λέβητα ή του δοχείου
αδρανείας που βρίσκονται εντός της οικίας)
και προγραμματίζει την λειτουργία της θέρ-
μανσης, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θερμο-

κρασία του νερού ώστε να επιτυγχάνεται
πάντα η επιθυμητή θερμοκρασία εντός της
κατοικίας.
Έτσι το σύστημα κεντρικής θέρμανσης
δεν καταναλώνει περίσσεια καυσίμου, αλλά
μόνο όσο χρειάζεται, επιτυγχάνοντας τη μέ-
γιστη δυνατή οικονομία καυσίμων και θέρ-
μανση όλη την ημέρα με σταθερή εσωτερι-
κή θερμοκρασία.
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Ηεξοικονόμηση που προσφέρει ένα σύ-
στημα αντιστάθμισης είναι μεγάλη, σε

σχέση με το συνολικό κόστος εγκατάστα-
σης  αυτής. Συνήθως, η εξοικονόμηση κυ-
μαίνεται μεταξύ 7-12% και το κόστος της
εγκατάστασης ποικίλει, ανάλογα με την
εφαρμογή και το πλήθος των εγκατεστημέ-
νων αισθητηρίων: από 450 έως 800 ευρώ
περίπου. 
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, θα πρέπει
να επισημάνουμε πως η αντιστάθμιση δεν
είναι χρονοδιακόπτης. Αν και μπορεί να
ενσωματώνει χρονοδιακόπτη για την λει-
τουργία της, η αντιστάθμιση δεν έχει αυτό
το ρόλο.
Δηλαδή, δεν απενεργοποιεί την λειτουρ-
γία της εγκατάστασης θέρμανσης, όταν βά-
σει χρονοπρογράμματος, έχουμε επιλέξει
ένα εύρος ωρών λειτουργίας. 
Ο ελεγκτής σε αυτή την περίπτωση διατη-
ρεί θερμό το νερό του λέβητα, ώστε να τον
προστατεύσει από τον κίνδυνο διάβρωσης,

λόγω υγροποίησης των ατμών θειικού οξέ-
ος μέχρι τον κυκλοφορητή, διατηρώντας
την θερμοκρασία στο λέβητα περίπου
στους 60οC. Υπάρχει, βέβαια, τρόπος η αν-
τιστάθμιση να βγαίνει εκτός λειτουργίας με
χρονοπρόγραμμα. 
Ωστόσο, δε θα δείτε εξοικονόμηση, αν ο

ελεγκτής δεν λειτουργήσει περισσότερες
από έξι ώρες, καθώς δεν προλαβαίνει βάση
εξωτερικών συνθηκών να εξοικονομήσει
ενέργεια, δηλαδή δεν προλαβαίνει να αντι-
σταθμίσει. 
Η εξοικονόμηση, προϋποθέτει και χρήση
της εγκατάστασης θέρμανσης.

Εξοικονόμηση
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Από τι αποτελείται;

Η μονάδα αντιστάθμισης μπορεί να είναι
ψηφιακή ή αναλογική και αποτελείται του-
λάχιστον από τα εξής τμήματα:
Αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος

(εξωτερικού χώρου)
Αισθητήριο θερμοκρασίας νερού προσαγω-

γής (νερού που αποστέλλεται στα θερμαντικά
σώματα)
Αναλογι-

κό ή ψη-
φιακό ελεγ-
κτή αντι-
στάθμισης
όπου συν-
δέονται τα
παραπάνω.

Τι οφέλη προσφέρει;

Εξοικονόμηση ενέργειας
Με την αντιστάθμιση ρυθμίζεται η
λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης
και διατηρείται η θερμοκρασία του χώ-
ρου σταθερή, χωρίς να θερμαίνονται τα
σώματα παραπάνω απ’ ότι χρειάζεται. 

Γρήγορη απόσβεση
Η αντιστάθμιση μπορεί να προσφέρει
εξοικονόμηση στις δαπάνες θέρμαν-
σης. Αν σκεφτούμε τη σημερινή ή ακό-
μη χειρότερα τη μελλοντική τιμή του
πετρελαίου, καταλαβαίνουμε πώς θα εί-
ναι ακόμη πιο γρήγορη η απόσβεση
του κόστους εγκατάστασης. 

Αίσθηση άνεσης
Είναι πολύ πιο άνετο και σωστό να
έχουμε σταθερή θερμοκρασία στο χώ-

ρο μας από το να τον θερμαίνουμε με-
ρικές ώρες την ημέρα δημιουργώντας
μεγάλες αυξομειώσεις στην εσωτερική
θερμοκρασία. 
Για να διατηρήσουμε τις ιδανικές
συνθήκες στο χώρο μας, άλλωστε, πρέ-
πει να τον διατηρούμε σε μια ισορρο-
πία. 
Οι παράγοντες που κυρίως επηρεά-
ζουν την ισορροπία αυτή, είναι η υγρα-
σία, η θερμοκρασία και ο επαρκής αε-
ρισμός (εισαγωγή νωπού). 
Διατηρώντας το χώρο σε μια μόνιμη
θερμοκρασία (π.χ. 17οC) επιτυγχάνου-
με καλύτερα ποσοστά υγρασίας στους
χώρους και διατηρώντας τα δομικά
στοιχεία σε σταθερή θερμοκρασία το
σύστημα θέρμανσης βρίσκεται σε λει-
τουργία συντήρησης. 

Τοποθέτηση

Οελεγκτής τοποθετείται συνήθως στο λε-
βητοστάσιο ή σε εύκολα προσβάσιμο

σημείο, όπου δεν επικρατούν ακραίες συν-
θήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Συνδέ-
εται απαραιτήτως με τουλάχιστον δύο αι-
σθητήρια, το εξωτερικό αισθητήριο περι-
βάλλοντος και το αισθητήριο στο νερό του
λέβητα ενώ το ιδανικό είναι να συνδέεται
και σε τρίοδη ή τετράοδη βάνα.
Τα αισθητήρια αυτά είναι ημιαγωγοί, των

οποίων η αντίσταση μεταβάλλεται με τη
θερμοκρασία. 
Έχουν ακρίβεια περίπου 0,5% και συνή-
θως η περιοχή μέτρησης κυμαίνεται από
20οC έως 100οC. 
Ο Χρόνος απόκρισής τους είναι περίπου

10 δευτερόλεπτα, οπότε τα μετρούμενα με-
γέθη κρίνονται ικανοποιητικά για την οι-
κιακή χρήση, για την οποία και προορί-
ζονται. 

Προσοχή χρειάζεται δε στην ορθή χρήση
τύπου καλωδίων, κυρίως σε περίπτωση
που οι αποστάσεις των σημείων τοποθέτη-
σής τους είναι αρκετά μεγάλες (π.χ. 30 μέ-
τρα), σε σχέση με το σημείο τοποθέτησης
του ελεγκτή. 
Επιπλέον, λόγω της χαμηλής τάσης, χρει-
άζεται προσοχή όταν η όδευσή τους είναι
κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης, καθώς
ενέχεται κίνδυνος λανθάνουσας μέτρησης.
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Λύση 2: Θερμοστάτης χώρου

Για την ορθή και οικονομική λειτουργία
της οικιακής εγκατάστασης κεντρικής

θέρμανσης, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση
θερμοστατών χώρου. Με τους θερμοστάτες
χώρου, η λειτουργία της εγκατάστασης θέρ-
μανσης εκκινεί μόνο όταν υπάρχει ανάγκη
θέρμανσης και διακόπτεται όταν ο χώρος
ικανοποιήσει τις συνθήκες που ο θερμοστά-

της (άρα ο χρήστης) έχει ορίσει. 
Ο θερμοστάτης χώρου τοποθετείται στον
πιο αντιπροσωπευτικό χώρο (δηλαδή σε χώ-
ρο του οποίου οι συνθήκες αντιπροσω-
πεύουν μια «μέση τιμή» σε όλο το διαμέρι-
σμα). Προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο
τοποθέτησης, ώστε αυτό να μην είναι κοντά
σε θερμαντική πηγή, ρεύματα αέρα ή άμεση

ηλιακή ακτινοβολία, πίσω από κουρτίνες, σε
εσοχές τοίχου, κοντά ή πίσω από πόρτες
κτλ.. Το ιδανικό ύψος είναι τα 1,5-1,7 μέτρα
από το δάπεδο. 
Ο θερμοστάτης χώρου συνδέεται με τον
καυστήρα ή με άλλα όργανα αυτοματισμού
και δίνει εντολή (χαμηλή τάση κυρίως) για
την λειτουργία της θέρμανσης. 

Τύποι θερμοστατών

Αποτελούν το πιο σύνηθες χρησιμοποι-
ημένο είδος στην αγορά. 

Η λειτουργία των θερμοστατών αυτών
στηρίζεται στη διαστολή και συστολή που
υφίσταται ένα διμεταλλικό έλασμα ή ένα
υγρό με την αλλαγή της θερμοκρασίας
του. 
Συνήθως, το διαφορικό τους μπορεί να
είναι μέχρι 1οC και αυτός είναι ο λόγος

που σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί-
ται δυσφορία στο χώρο, καθώς ενώ έχου-
με ρυθμίσει την θερμοκρασία του χώρου
π.χ. στους 19οC, τελικά, λόγω του διαφο-
ρικού, ο χώρος φτάνει σχεδόν τους 20οC. 
Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις, η δυ-
σφορία αυτή στην άνεση του χώρου, σε
μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τα επί-
πεδα υγρασίας αυτών. 

Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες, που
πλέον αντικαθιστούν τους παλαι-

ούς μηχανικούς, δεν έχουν το μειονέ-
κτημα του μεγάλου διαφορικού. Το εύ-
ρος της ακρίβειάς τους είναι από 0,1οC
έως 0,3οC. 
Η λειτουργία τους στηρίζεται στην
ιδιότητα κάποιων υλικών να μεταβάλ-
λουν την ηλεκτρική αντίστασή τους
ανάλογα με την θερμοκρασία  τους
(θερμίστορ). 

Οι μηχανικοί – ηλεκτρομηχανικοί

Οι ηλεκτρονικοί

Οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες μπορούν
να συνδυαστούν και με έναν ωρολο-

γιακό μηχανισμό. Παρέχουν την δυνατότη-
τα να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία χώρου
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στη
διάρκεια της ημέρας (ημερήσιος θερμο-
στάτης) και της εβδομάδας (εβδομαδιαίος
θερμοστάτης). Επιπλέον, μας παρέχεται η
δυνατότητα να ρυθμίζουμε δύο θερμοκρα-
σίες, μια υψηλή και μια χαμηλή (π.χ. για
την νυχτερινή λειτουργία). 

Οι χρονοθερμοστάτες-προγραμματιζόμενοι

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργία τους, οι βασικοί τύποι θερμοστατών είναι οι εξής:  

Πλέον, οι ψηφιακοί θερμοστάτες απο-
κτούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο

στην αγορά, καθώς παρέχουν υψηλής ποι-
ότητας ακρίβεια στην μέτρηση, είναι πιο
φιλικοί προς το χρήστη και επιπλέον κά-
ποιοι τύποι θερμοστατών έχουν την δυνα-
τότητα να προσαρμοστούν στην συμπερι-
φορά του εκάστοτε διαμερίσματος, λαμβά-
νοντας υπ όψιν την αδράνειά του. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο θερμοστάτης
λειτουργεί όπως ένας κοινός ηλεκτρονικός
θερμοστάτης για διάστημα 2 εβδομάδων,
μέχρι να «διαβάσει» την αδράνεια του δια-
μερίσματος. 
Κατόπιν, αφού υπολογίσει σε αυτό το διά-
στημα την θερμοκρασιακή συμπεριφορά
του χώρου, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
την θέρμανση νωρίτερα είτε αργότερα,

ώστε να επιτύχει την σωστή θερμοκρασία
στο χώρο. 
Έτσι, εξοικονομείται καύσιμο, αφού  μέ-
σα από τον υπολογισμό της αδράνειας, ο

θερμοστάτης θα απενεργοποιήσει την θέρ-
μανση όσο νωρίτερα χρειάζεται, ώστε η τε-
λική θερμοκρασία του χώρου να μην ξε-
περνά την αιτούμενη από το χρήστη. 

Ψηφιακοί θερμοστάτες
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Λύση 3: Θερμοστατικές κεφαλές & θερμιδομετρητές

Ητεχνολογία έχει αποδείξει ότι το πρό-
βλημα της ενιαίας κεντρικής θέρμαν-

σης μπορεί εύκολα να επιλυθεί, τοποθε-
τώντας θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε
θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης, διακό-
πτες με ενσωματωμένο έλεγχο διαφορικής
πίεσης – όπου αυτό είναι επιτακτικό – και
μετρώντας τις θερμικές αποδόσεις των σω-
μάτων στους χώρους με θερμιδομετρητές
είτε με χρήση ηλεκτρονικών θερμιδομετρη-
τών γραμμής. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα
στο χρήστη να εξοικονομήσει ενέργεια από
την παρέμβασή του (θερμικά) σε κάθε σώ-
μα καθώς και να του αποδοθεί το κόστος
που του αναλογεί, χωρίς να επιβαρύνεται
δαπάνες άλλων που δεν μπορούν εύκολα
να αποδειχτούν. Κυρίως, όμως, μπορεί να
κάνει χρήση της θέρμανσης του, με τους
όρους που ο ίδιος επιθυμεί. 
Η θερμοστατική κεφαλή τοποθετείται σε
κάθε θερμαντικό σώμα της εγκατάστασης
και, μέσω του διακόπτη, ρυθμίζει την κυ-
κλοφορία του θερμού νερού στο σώμα,
ανάλογα με την επιθυμητή σε αυτό θερμο-
κρασία. Έτσι, το θερμαντικό σώμα αποδί-

δει στο χώρο την θερμότητα που ο χρή-
στης επιθυμεί. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποι-
είται η σπατάλη ενέργειας που άλλοτε γί-
νεται όταν το σπίτι θερμαίνει εξίσου όλους
τους χώρους, ανεξαρτήτως αν τους χρησι-
μοποιούμε τακτικά ή όχι, τον προσανατο-
λισμό και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επι-
κρατούν.
Στο θερμαντικό σώμα για τον έλεγχο και
καταμερισμό των δαπανών θέρμανσης, το-
ποθετείται ένας κατανεμητής (θερμιδομε-
τρητής). Πρόκειται για μια ηλεκτρονική
διάταξη, η οποία είναι ακριβής και ικανή
να ξεχωρίσει την θερμότητα που προέρχε-
ται από το σύστημα θέρμανσης και αυτή
που έρχεται από άλλες πηγές. Όλες οι εκ-
πομπές θερμότητας καταγράφονται, αλλά
μόνο οι εκπομπές που προέρχονται από το
σύστημα θέρμανσης υπολογίζονται στην
κατανάλωση και κοστολογούνται. Ο κατα-
νεμητής προγραμματίζεται ανάλογα με την
πραγματική ισχύ του θερμαντικού σώμα-
τος και φέρει ένα μοναδιαίο επταψήφιο
(συνήθως) κωδικό για κάθε σώμα. Τέλος,
οι κατανεμητές αυτοί εξασφαλίζουν την

κακόβουλη παρέμβαση είτε παραβίαση και
καταγράφουν κάθε τέτοιου είδους ενέργεια
στη μνήμη τους.
Το σύστημα αυτό έχει αποδείξει ότι χωρίς
την αλλαγή νοοτροπίας του χρήστη (η
οποία μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο
βαθμό στην εξοικονόμηση), μπορεί να επι-
φέρει μια εξοικονόμηση της τάξης του
20%-30%, δίνοντας βέβαια πολύ μεγαλύτε-
ρες δυνατότητες εξοικονόμησης στον χρή-
στη.
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Για την τοποθέτηση ενός συ-
στήματος θερμιδομέτρη-

σης, είναι απαραίτητη η αντι-
κατάσταση του υφιστάμενου
σταθερών στροφών κυκλοφο-
ρητή με νέο, τύπου inverter. 
Η παρέμβαση αυτή κρίνεται
αναγκαία, καθώς η χρήση των
θερμοστατικών κεφαλών δεν
συνδυάζεται  με σταθερών
στροφών κυκλοφορητή, αφού
δε θα επιτρέψει την εξισορρό-
πηση των δικτύων και επιπλέ-
ον θα δημιουργήσει υδραυλι-
κό πλήγμα, θόρυβο και κατα-

πόνηση στις εγκαταστάσεις
θέρμανσης. 
Μια τυπική εγκατάσταση σε
ένα διαμέρισμα πολυκατοι-
κίας με μονοσωλήνιο σύστη-
μα και πέντε θερμαντικά σώ-
ματα το κόστος κοστίζει περί-
που 400 έως 500 ευρώ και
ζητά και ένα πρόσθετο κόστος
που επιμερίζεται στο διαμέρι-
σμα για τις κοινόχρηστες δα-
πάνες στο σύστημα θέρμαν-
σης (π.χ. κυκλοφορητής in-
verter, έλεγχος αντιστάθμι-
σης κτλ.).

Τοποθέτηση

Τι είναι ο θερμιδομετρητής γραμμής;

Πώς υπολογίζεται η κατανάλωση;

Οθερμιδομετρητής είναι η μόνη αξιό-
πιστη μέθοδος μέτρησης της κατανά-

λωσης ενέργειας στα κτίρια με αυτόνομη
θέρμανση στα διαμερίσματα . Με την
χρήση θερμιδομετρητών, ένα διαμέρισμα
θα χρεωθεί μόνο για τη κατανάλωση του
θερμαντικού σώματος που έμεινε ανοικτό

ή μόνο του μπόιλερ.
Οι θερμιδομετρητές διαθέτουν μετρητή
παροχής νερού και δύο ανιχνευτές θερ-
μοκρασίας, της προσαγωγής (ζεστό νερό
προς το διαμέρισμα) και επιστροφής του
νερού (κρύου νερού που φεύγει από το
διαμέρισμα). 

Έτσι λοιπόν οι θερμιδομετρητές συγ-
κρίνουν την θερμοκρασία προσαγωγής
με την θερμοκρασία επιστροφής, με-
τρούν τον όγκο του νερού που περνά από
αυτούς και υπολογίζουν την θερμική
ενέργεια που «πέρασε» από τη βάνα αυ-
τονομίας προς το διαμέρισμα. 

Ηκατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται
από τον τύπο : Q = m x ΔΤ x C
Q: Ενέργεια που καταναλώθηκε 
(το ζητούμενο)
m: Μάζα νερού σε κιλά 
(1 λίτρο νερού ζυγίζει περίπου 1 κιλό)
ΔΤ: Η διαφορά θερμοκρασίας 

προσαγωγής και επιστροφής του νερού
C: Σταθερά = 1 kcal/°C*kgr

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μίας
ημέρας σε κάποιο διαμέρισμα, πέρασαν συ-
νολικά από τη βάνα αυτονομίας 5.000 λίτρα
(= 5.000 κιλά) νερό, με μέση διαφορά θερ-
μοκρασίας ΔΤ = 70°C-60°C =10°C. Επομέ-

νως, καταναλώθηκαν 
Q=5000 kgr x 1 kcal/°C*kgr x 10°C =

500.000 kcal.
Με την τοποθέτηση θερμιδομετρητών, λοι-
πόν, έχουμε δίκαιη κατανομή δαπανών, εφό-
σον γίνεται γνωστό πόσο ακριβώς κατανάλω-
σε το κάθε διαμέρισμα.
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