
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΗ ΒΑΗ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΣIΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

του 

ΙΩΑΝΝΗ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων: Κωνςταντίνοσ Καραγιαννόπουλοσ  

                       Κακθγθτισ Ε.Μ.Ρ. 

 

 

Ακινα, Μάιοσ 2011 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΗ ΒΑΗ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΣIΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 

του 

ΙΩΑΝΝΗ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

 

Επιβλέπων: Κωνςταντίνοσ Καραγιαννόπουλοσ  

                       Κακθγθτισ Ε.Μ.Ρ. 

 

 

 

Εγκπίθηκε από την τπιμελή εξεταστική επιτποπή την  .....   ...................... 2011. 
 

 
 

(Υπογραφή)                                      (Υπογραφή)                                     (Υπογραφή) 

 

...................................                 ...................................                ................................... 

 

 

Ακινα, Μάιοσ 2011 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφι) 

................................... 

ΙΩΑΝΝΗ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Διπλωματοφχοσ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Υπολογιςτϊν Ε.Μ.Ρ. 

© 2011 – All rights reserved 

 

 



5 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ..........................................................................................................................ςελ.8 

ABSTRACT...........................................................................................................................ςελ.9 

ΕΙΑΓΩΓΗ.......................................................................................................................... ςελ.10 

1ο ΜΕΟΣ ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΙΟΥ...................................................................ςελ.12 

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΗΡΙΟΤ.................................... ςελ.12 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................................  ςελ.12 

    ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΤΗΙΟΥ........................................................... ςελ.12 

    ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΗΙΟΥ..................................................................................................... ςελ.12 

    ΚΑΤΟΨΗ.......................................................................................................................  ςελ.12 

    ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΙΟΥ......................................................................................... ςελ.14 

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ............................................................... ςελ.15 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................................... ςελ.15 

    ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.............................................................................. ςελ.15 

    ΣΧΕΔΙΟ ΡΙΝΑΚΩΝ......................................................................................................... ςελ.17 

    ΣΧΕΔΙΑ ΡΙΝΑΚΩΝ .........................................................................................................  ςελ.21 

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΘΕΡΜΑΝΗ- ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ.............................ςελ.45 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................................................................................ςελ.45 

    ΘΕΜΑΝΣΗ ΚΤΗΙΟΥ................................................................................................... ςελ.45 

    ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΙΟΛΕΒΗΤΩΝ......................................................................... ςελ.45 

    ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΙΟΥ.............................................................................................. ςελ.48 

    ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ........................................................................... ςελ.49 

4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΑΕΡΙΜΟΤ- ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ.................................. ςελ.51 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................................................  ςελ.51 

    ΑΕΙΣΜΟΣ ΚΤΗΙΟΥ..................................................................................................... ςελ.51 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΑΕΙΣΜΟΥ..................................................................................  ςελ.51 

    ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ ΚΤΗΙΟΥ................................................................................................. ςελ.52 

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΕΙΣΤΗΩΝ.............................................................................................  ςελ.52 



6 
 

    ΣΧΕΔΙΑ ΑΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ............................................................................  ςελ.52 

5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ............................. ςελ.54 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................................... . ςελ.54 

    ΒΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ................................................... ςελ.54 

    ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΒΑΦΕΙΟΥ..... ςελ.54 

    ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ................ ςελ.57 

    ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ................................................................................................................  ςελ.57 

    ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ.................. ςελ.61 

6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΩΣΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ............................................................................... ςελ.62 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................................... . ςελ.62 

    ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ............................................................... ςελ.62 

    ΣΧΕΔΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΙΟΥ........................................................................................  ςελ.67 

    ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ...................................... ςελ.70 

7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΙΚΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ......................... ςελ.73 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................. ..... ςελ.73 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝΕΓΕΙΑ...................................................  ςελ.73 

 

2Ο ΜΕΟΣ ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ...................................................... ςελ.77 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................................... ςελ.77 

8Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ ............................................................... ςελ.78 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................................................................................................................... ςελ.78 

    ΘΕΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ............................................................................................  ςελ.78 

    ΘΕΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ..................................................................................... ςελ.79 

    ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΗ............................................................................... ςελ.81 

9Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΡΜΑΝΗ......................................................................... ςελ.82 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ..................................................................................................................... . ςελ.82 

    ΤΟΡΟΙ ΘΕΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΙΩΝ .................................................................................. ςελ.82 



7 
 

               Κεντρικι κζρμανςθ ........................................................................................... ςελ.82 

             Τοπικι κζρμανςθ................................................................................................. ςελ.83 

    ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΡΟΣ ΘΕΜΑΝΣΗΣ....................................................................  ςελ.85 

10Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ.................................................................... ςελ.85 

11Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΕΡΙΜΟΤ........................................................................... ςελ.86 

12Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ....................................................................... ςελ.86 

13Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ....................... ςελ.87 

14Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΣΙΜΟΤ........................ςελ.87 

    ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................................................................................ςελ.87 

    ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ................................................................................................. ςελ.88 

              Λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ................................................................................... ςελ.88 

              Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ........................................................................................ςελ.88 

    ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ................................................................... ςελ.89 

15ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΕ ΠΡΟΣΑΕΙ.................................................................................. ςελ.89 

    Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ........................................................................................... ςελ.89 

    Φωτοβολταϊκά............................................................................................................. ςελ.90 

    Ρράςινθ ςτζγθ.............................................................................................................. ςελ.90 

16Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ................................................................................... ςελ.91 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ................................................................................................................... ςελ.92 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................ςελ.101 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν θ καταγραφι και αποτφπωςθ πινάκων και 

ςχεδίων του κτθριακοφ κελφφουσ και των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, αεριςμοφ, εξαεριςμοφ, 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, θλεκτρικϊν πινάκων και φωτιςμοφ τθσ Ραλιάσ 

Επιςκευαςτικισ Βάςθσ τθσ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., ενόσ ςυνεργείου λεωφορείων, κατεργαςίασ 

λαμαρίνασ, βαφείου, ςυγκόλλθςθσ ταπετςαριϊν και λαμαρινϊν, διακόςμθςθσ, 

φανοποιείου και αποκθκϊν.  

Επίςθσ, γίνεται παρουςίαςθ διάφορων μεκόδων κερμομόνωςθσ, κζρμανςθσ, αεριςμοφ, 

εξαεριςμοφ, φωτιςμοφ, αντικατάςταςθσ και ςωςτισ χριςθσ του εξοπλιςμοφ με ςτόχο τθν 

εξζταςθ και τθ διατφπωςθ προτάςεων μείωςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ, μείωςθσ 

των απωλειϊν ενζργειασ και αξιοποίθςθσ του δυναμικοφ του κτθρίου ςε φυςικό φωτιςμό, 

αεριςμό και κζρμανςθ,  χωρίσ όμωσ να μειωκοφν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και θ εφρυκμθ 

λειτουργία των εργαςιϊν που επιτελοφνται μζςα ςτο κτιριο του ςυνεργείου.   
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ABSTRACT  

 

The scope of this study was to record and capture tables and technical drawings of the 

building envelope and heating, ventilating, ventilation, HVAC systems, electromechanical 

equipment, electrical panels and artificial lighting system of the public’s transportation 

company named ETHEL S.A. central bus garage base, a bus garage, metal processing, 

painting, welding and metal upholstery, decoration, body shop and warehouse.  

Also, this study presents various methods of thermal insulation, heating, ventilating, 

ventilation, lighting, replacement and proper use of equipment in order to examine and 

make proposals to reduce energy consumption, reduce energy losses and recovery potential 

of the building to natural light, ventilation and heating without reducing the quality of 

service and the proper functioning of the work performed in this workshop.  
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία γίνεται θ αποτφπωςθ των ςτοιχείων τθσ Ραλιάσ 

Επιςκευαςτικισ Βάςθσ τθσ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ι κτθρίου Αμαξωμάτων και διερευνϊνται τρόποι 

εξοικονόμθςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Το εξεταηόμενο κτιριο βρίςκεται ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.  ςτθν περιοχι Αγίου Ιωάννθ ζντθ, επί τθσ οδοφ Ραρναςςοφ 

6, είναι παλιάσ καταςκευισ και χρθςιμεφει ωσ ςυνεργείο λεωφορείων, βαφείο και 

αποκικθ.  

Το πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ αφορά τθν αποτφπωςθ του κτθρίου και του εξοπλιςμοφ του. 

Σε αυτό παρουςιάηεται μζςα από ςχζδια, περιγραφζσ και ςχετικοφσ πίνακεσ θ αποτφπωςθ 

του κτθριακοφ κελφφουσ και των μερϊν του, θ αποτφπωςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ, 

του ςυςτιματοσ αεριςμοφ, του ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ, του θλεκτρομθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ και του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Τα ςχζδια περιλαμβάνουν κατόψεισ του 

κτθρίου για το κάκε ςφςτθμα κατανάλωςθσ ενζργειασ κακϊσ και μονογραμμικά ςχζδια. 

Επίςθσ, παρουςιάηονται πίνακεσ κατανάλωςθσ ενζργειασ που ζγιναν ζπειτα από μετριςεισ 

ςτον εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ. Στα επεξθγθματικά ςχόλια που ςυνοδεφουν τα ςχζδια 

και τουσ πίνακεσ παρζχονται περεταίρω πλθροφορίεσ για τον τρόπο χειριςμοφ κάκε 

ςυςτιματοσ από τουσ εργαηομζνουσ, τθ χρθςιμότθτά του και για το αν καλφπτει το κάκε 

ςφςτθμα τισ ανάγκεσ που υπάρχουν. Στο τζλοσ του πρϊτου μζρουσ παρουςιάηεται θ 

μζγιςτθ καταναλιςκόμενθ θλεκτρικι ενζργεια και θ μζγιςτθ καταναλιςκόμενθ ενζργεια ωσ 

άκροιςμα των επιμζρουσ καταναλϊςεων από κάκε ςφςτθμα ι ομάδα καταναλϊςεων. 

Μετά τθν αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ του κτθρίου και των ςυςτθμάτων του, 

ςτόχοσ του δεφτερου μζρουσ είναι μζςα από προτάςεισ θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ για τθ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία του κτθρίου μζςα από ζξι 

βαςικοφσ άξονεσ. Τον  βιοκλιματικό ςχεδιαςμό του κτθριακοφ κελφφουσ, αξιοποιϊντασ τθ 

κζςθ του κτθρίου ωσ προσ τον περιβάλλοντα χϊρο, τθν θλιακι διακζςιμθ ακτινοβολία, τθν 

κερμομονωτικι επάρκεια του κτθρίου με τθν κατάλλθλθ εφαρμογι κερμομόνωςθσ ςτα 

αδιαφανι δομικά ςτοιχεία και τθν κατάλλθλθ επιλογι κουφωμάτων, τθν κατάλλθλθ 

επιλογι θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ υψθλισ απόδοςθσ, για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν ςε κζρμανςθ, κλιματιςμό,  φωτιςμό, αεριςμό, εξαεριςμό και ηεςτό νερό και τθ 

χριςθ τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ όπωσ θλιοκερμικά ςυςτιματα, 

φωτοβολταϊκά ςυςτιματα, γεωκερμικζσ αντλίεσ κερμότθτασ και τθν εφαρμογι διατάξεων 

αυτόματου ελζγχου τθσ λειτουργίασ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων για τον 

περιοριςμό τθσ άςκοπθσ χριςθσ τουσ.  

Η μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ αξιοποιϊντασ τουσ παραπάνω άξονεσ είναι βαςικι 

προτεραιότθτα των περιςςότερων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ με ςτόχο τθ 

μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ και τθσ εξάρτθςθσ από το πετρζλαιο και τθ μείωςθ των εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα (CO2), το βαςικότερο παράγοντα του φαινομζνου του 

κερμοκθπίου. Για αυτό και ζχουν κεςπίςει νομοκεςίεσ και διάφορεσ μεκοδολογίεσ 

προςδιοριςμοφ του ποςοςτοφ εφικτισ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ και επιβολισ τθσ μείωςθσ 

αυτισ μζςα από ενζργειεσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Σε αυτι τθν πολφ ςθμαντικι 

ενζργεια προςταςίασ του περιβάλλοντοσ από ενεργοβόρα κτιρια είναι επιτακτικι θ ανάγκθ 

να ςυμμετζχουν κτιρια του δθμοςίου τομζα και κτιρια βιομθχανικοφ επιπζδου με μεγάλεσ 

καταναλϊςεισ ενζργειασ, όπωσ το παρόν κτιριο. Μετά λοιπόν τθν αποτφπωςθ τθσ 

υπάρχουςασ κατάςταςθσ γίνεται ζνα ςφνολο προτάςεων παρζμβαςθσ και αλλαγϊν ϊςτε το 
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κτιριο να γίνει πιο φιλικό προσ το περιβάλλον και πιο οικονομικό ωσ προσ τθ λειτουργία 

του.  Για να προκρικεί μία πρόταςθ ζναντι κάποιασ άλλθσ παρουςιάηονται τα 

πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ κάκε μίασ, θ εξοικονόμθςθ που μπορεί να 

αποφζρει αλλά και το πόςο εφικτι είναι θ προτεινόμενθ παρζμβαςθ.  
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1ο ΜΕΟΣ ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΗΙΟΥ 

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΗΡΙΟΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται θ αποτφπωςθ του κτθρίου όςον αφόρα τα υλικά, τθν 

καταςκευι του, τθν αρχιτεκτονικι του κακϊσ και τα τμιματα ι μζρθ ςτα οποία είναι 

χωριςμζνο ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ εργαςίεσ που επιτελοφνται ςε αυτό. Ριο 

αναλυτικά, παρουςιάηεται θ κάτοψθ τθσ παλιάσ Επιςκευαςτικισ Βάςθσ τθσ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 

ςτθν οποία φαίνονται όλα τα τμιματα που είναι χωριςμζνθ ςτθν παροφςα τθσ μορφι. 

Ρρζπει να γίνει ςαφζσ ότι ςτα εςωτερικά μζρθ του κτθρίου ζχουν γίνει κατά καιροφσ 

αλλαγζσ και κα γίνουν ακόμθ αφοφ κα καταςκευαςτεί ειδικόσ χϊροσ με πυρίμαχα υλικά για 

τθν αποκικευςθ των υλικϊν βαφισ που χρθςιμοποιοφν οι εργαηόμενοι κακϊσ και άλλεσ 

μικροαλλαγζσ. 

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΤΗΙΟΥ 

Το κτιριο τθσ παλιάσ Επιςκευαςτικισ Βάςθσ τθσ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. είναι ςχιματοσ ορκογωνίου με 

μικοσ 112,15m, πλάτοσ 120m, φψοσ 10m με το μικοσ του να είναι κάκετο ςτον άξονα 

ανατολισ-δφςθσ . Ζχει 11 ειςόδουσ λεωφορείων, 4  εκ των οποίων βλζπουν ςτθν ανατολι 

και οι υπόλοιπεσ  7 βλζπουν προσ τθ δφςθ. Ζχει και άλλεσ (4) μικρότερεσ ειςόδουσ για το 

προςωπικό, 2 ςτθν ανατολικι πλευρά και 2 ςτθν δυτικι. Είναι ςυνολικοφ εμβαδοφ 

13458m2, εκ των οποίων τα 7.124 m2 είναι βοθκθτικοί χϊροι και ςυνολικοφ όγκου 

134580m3.  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΤΗΙΟΥ 

Οι βοθκθτικοί χϊροι επιφάνειασ 7.124m2 χωρίηονται ςε ζνα ενιαίο μεγάλο χϊρο 3.589,2m2, 

αποδυτιρια-wc 167m2, ζνα αχρθςιμοποίθτο χϊρο 188,15 m2, 3 αποκικεσ 152,05m2, 66,3m2 

και 776,62m2, μία καντίνα 103,8m2, ζνα μεγάλο διάδρομο 927,74 m2 και 2 μικρότερουσ 30 

m2 και 50 m2, θλεκτρολογείο, γραφεία  και χϊρουσ  υγιεινισ 282 m2 και 791,14 m2 

βοθκθτικϊν χϊρων εκατζρωκεν των χϊρων ξυλουργείο και ςτράτηα-ψαλίδι όπου 

χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκικεσ και γραφεία προϊςταμζνων. 

Οι  υπόλοιποι χϊροι είναι: ο χϊροσ των αμαξωμάτων 4550,64 m2, μζςα ςτον οποίο 

βρίςκονται 4 προκάλαμοι επεξεργαςίασ βαφισ και ζνασ φοφρνοσ βαφισ λεωφορείων και 

εξαρτθμάτων λεωφορείου. Οι φοφρνοι καταλαμβάνουν ςυνολικά 557,83 m2 οπότε ο χϊροσ 

των αμαξωμάτων χωρίσ τουσ φοφρνουσ καταλαμβάνει 4003 m2 περίπου. Αναλυτικότερα, ο 

προκάλαμοσ επεξεργαςίασ βαφισ 1 καταλαμβάνει 103 m2, ο προκάλαμοσ επεξεργαςίασ 

βαφισ 2 καταλαμβάνει 109 m2,ο προκάλαμοσ επεξεργαςίασ βαφισ 3 καταλαμβάνει 129,6 

m2,ο προκάλαμοσ επεξεργαςίασ βαφισ 4 καταλαμβάνει 129,6 m2 και ο φοφρνοσ βαφισ 

76,63 m2. Οι υπόλοιποι κφριοι χϊροι είναι οι Επιςκευζσ 1 με 805 m2, οι Επιςκευζσ 2 με 

809m2, θ ςτράτηα-ψαλίδι και το ξυλουργείο 169 m2. 

ΚΑΤΟΨΗ 

Ραρακάτω φαίνεται θ κάτοψθ του υπάρχοντοσ κτθρίου όπου είναι εμφανι τα παραπάνω 

αρχιτεκτονικά  χαρακτθριςτικά  του, οι βοθκθτικοί και οι κφριοι χϊροι κακϊσ και ποιοι 

ακριβϊσ είναι, όπωσ και οι είςοδοι-ζξοδοί του και ο προςανατολιςμόσ του. 
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ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΙΟΥ 

Το δάπεδο του κτθρίου είναι καταςκευαςμζνο από τςιμζντο χωρίσ μόνωςθ και δεν είναι 

βιομθχανικοφ τφπου. Οι τοίχοι χωρίσ θχομόνωςθ ι κερμομόνωςθ, δεν είναι ςοβατιςμζνοι 

και είναι φτιαγμζνοι από τςιμεντόλικουσ ενϊ υπάρχουν παράκυρα ςτο πάνω μζροσ των 

τοίχων από μονά απλά τηάμια περτςινωτά ςε ςιδερζνιο πλαίςιο. Η οροφι ςτθρίηεται ςε 

ςιδερζνιεσ δοκοφσ και από τουσ τοίχουσ και αποτελείται από φφλλα λαμαρινϊν ι ςε κάποια 

μζρθ πλαςτικά φφλλα που βοθκοφν ςτο φυςικό φωτιςμό του κτθρίου. Οι πόρτεσ για τα 

λεωφορεία είναι βιομθχανικά ρολά κλειςτοφ τφπου, μονοφ τοιχϊματοσ από χάλυβα με 

κεντρικό μοτζρ πάνω ςε άξονα με ελατιρια όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 1. Ακόμθ, οι τοίχοι 

του κελφφουσ κακϊσ και των εςωτερικϊν τμθμάτων είναι ίςου πάχουσ και υλικοφ χωρίσ τθν 

παραμικρι μόνωςθ. Μεταξφ των υλικϊν και των δομικϊν μερϊν του κελφφουσ του κτθρίου 

υπάρχουν μεγάλα κενά τα οποία δθμιουργοφν απϊλειεσ τόςο ςτθν ψφξθ-κζρμανςθ του 

χϊρου κακϊσ και ςτο φωτιςμό του.  

 

Σχιμα 1: Βιομθχανικά ρολά 

Ρίνακασ κατανάλωςθσ για τθν κίνθςθ των βιομθχανικϊν ρολϊν των κυρϊν για τα 

λεωφορεία. 

Ηιεθηξνθίλεηεο πόξηεο 

Φσηνγξαθία  36 

Πνζόηεηα 11 

Θέζε Σνίρνη 

Σάζε (V) 230 

Έληαζε(A) 2,5 

Ιζρύο(W) 575 

πλνιηθή Ιζρύο(W) 6325 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΠΩΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηεται  το υπάρχον θλεκτρολογικό κομμάτι τθσ εγκατάςταςθσ. 

Το θλεκτρολογικό κομμάτι περιλαμβάνει τα θλεκτρολογικά ςχζδια όπωσ ακριβϊσ είναι ςτθν 

πραγματικότθτα, με πολλζσ γραμμζσ ανά πίνακα, γραμμζσ που οδθγοφν ςε ρευματοδότεσ 

και ταυτόχρονα ςε μεταςχθματιςτζσ, δφο πίνακεσ που ςυνκζτουν τον γενικό θλεκτρολογικό 

πίνακα του κτθρίου κλπ. Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να αναφερκεί ότι οι οδεφςεισ ςτα 

θλεκτρολογικά αυτά ςχζδια δεν καταγράφθκαν αφοφ αυτό είναι πρακτικά αδφνατο κακϊσ 

ζνα μεγάλο μζροσ των γραμμϊν είναι υπόγειο και το υπόλοιπο ςε ςχάρεσ ςτουσ τοίχουσ 

χωρίσ ςιμανςθ, αρκετά ψθλά κακϊσ και το πλικοσ και το μικοσ των καλωδίων είναι 

πραγματικά μεγάλο. Επίςθσ, ανά τα χρόνια δίνεται βάροσ ςτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

και ςτο να καλυφκοφν οι ανάγκεσ χωρίσ επαρκι ςυντιρθςθ και ςωςτό ςχεδιαςμό τθσ. Για 

αυτό το λόγο τονίηεται ότι θλεκτρομθχανολογικά ςχζδια τθσ εγκατάςταςθσ δεν υπιρχαν και 

ότι τα θλεκτρολογικά τθσ αλλάηουν ςυνεχϊσ, προςτίκενται νζεσ γραμμζσ, νζοσ εξοπλιςμόσ 

γιατί οι ανάγκεσ ςυνεχϊσ αυξάνονται.    

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα ςχζδια τθσ εγκατάςταςθσ. Στθν αρχι το ςχζδιο των πινάκων 

ςτο χϊρο, το μονογραμμικό τουσ ςχζδιο και ζπειτα αναλυτικά το μονογραμμικό ςχζδιο του 

κάκε πίνακα καλφπτοντασ ζτςι το θλεκτρολογικό μζροσ όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ. Στα ςχζδια 

αυτά επαναλαμβάνονται θλεκτρολογικά ςτοιχεία όπωσ γραμμζσ ρεφματοσ, πίνακεσ, 

ρευματοδότεσ, αςφάλειεσ, διακόπτεσ, αςφαλειαποηεφκτεσ, ρελζ, μεταςχθματιςτζσ, 

μονοφαςικοί και τριφαςικοί κινθτιρεσ για διάφορεσ χριςεισ, θμιαυτόματοι 

αςφαλειοδιακόπτεσ, αυτόματοι διακόπτεσ, πλικτρα ON-OFF, βολτόμετρα και αμπερόμετρα 

κακϊσ και φωτιςτικά οροφισ ι πλαϊνά. Από τθν ςτιγμι που αυτά επαναλαμβάνονται 

κρίνεται ςκόπιμο να εμφανιςτοφν τα ςφμβολά τουσ ςε ζνα υπόμνθμα ϊςτε να είναι πιο 

ευκρινι τα ςχζδια τουσ όπωσ και παρουςιάηονται παρακάτω. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΡΙΝΑΚΩΝ 

Ακολουκοφν τα ςχζδια των θλεκτρολογικϊν πινάκων ςτο χϊρο και ςε μονογραμμικό ςχζδιο 

για τθν πλιρθ κατανόθςι τουσ. Υπάρχουν 37 κφριοι πίνακεσ που όμωσ δεν ιταν δυνατό να 

χωριςτοφν επακριβϊσ ςε πίνακεσ κίνθςθσ και πίνακεσ φωτιςμοφ αφοφ για τουσ λόγουσ που 

αναφζρκθκαν παραπάνω δεν υπάρχει πίνακασ που να ελζγχει μόνο φορτία κίνθςθσ και 

πίνακασ που να ελζγχει μόνο φορτία φωτιςμοφ. Πμωσ, διευρφνοντασ τθν λογικι τθσ 

κίνθςθσ και του φωτιςμοφ ςε μεγάλα και μικρά φορτία αντίςτοιχα ζγινε τελικά διάκριςθ ςε 

πίνακεσ που ελζγχουν μόνο μεγάλα φορτία (κίνθςθσ) και ςε πίνακεσ που ελζγχουν μικρά 

φορτία όπωσ φωτιςτικά ςϊματα και ανεμιςτιρεσ και εξαεριςτιρεσ και το πολφ μία ομάδα 

ρευματοδοτϊν. Με τθν ζννοια αυτι διακρίκθκαν ςε 8 πίνακεσ φωτιςμοφ (ΡΦ) και ςε 29 

πίνακεσ κίνθςθσ εκ των οποίων οι 2 αποτελοφν το Γενικό πίνακα τθσ εγκατάςταςθσ,  οι 9 

είναι πίνακεσ μεταςχθματιςτϊν (ΜΣ) και οι υπόλοιποι 18 πίνακεσ με τθ ςιμανςθ πίνακασ 

κίνθςθσ (ΡΚ).  Ακόμθ, παρουςιάηεται το ςχζδιο ςε κάτοψθ των ρευματοδοτϊν του κτθρίου 

είτε είναι των 230V, των 400V ι των 42V.  

Οι μεταςχθματιςτζσ που παρζχουν τάςθ 400V υπάρχουν ςτο κτιριο κυρίωσ λόγω 

κανονιςμϊν αλλά και ειδικϊν τριφαςικϊν  ςυςκευϊν που χρειάηονται τα 400V για τθν 

τροφοδοςία τουσ . Η τάςθ των 42V υπάρχει λόγω των κανονιςμϊν αςφαλείασ για τθν 

τροφοδοςία ςυςκευϊν, όμωσ πρακτικά ςτον εξοπλιςμό δεν υπάρχει ςυςκευι που να 

απαιτεί αυτι τθ διαφορά δυναμικοφ με ςυνζπεια οι ρευματοδότεσ αυτοί να βρίςκονται ςε 

αχρθςτία και μόνο ζνα μικρό μζροσ των μεταςχθματιςτϊν 42V να χρθςιμοποιείται για τον 

χειριςμό αυτόματων διακοπτϊν με μπουτόν ON-OFF.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΡΙΝΑΚΩΝ  

Στο ςθμείο αυτό παρουςιάηονται τα μονογραμμικά ςχζδια για το εςωτερικό κάκε πίνακα με 

τισ γραμμζσ να καταλιγουν ςτο ςτοιχείο που τροφοδοτεί θ κάκε μία, αν θ γραμμι 

τροφοδοτεί κάποιο. (Στο παράρτθμα υπάρχουν και φωτογραφίεσ του κάκε πίνακα ϊςτε να 

γίνεται καλφτερα κατανοθτι θ περιγραφι τουσ.) 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΘΕΡΜΑΝΗ- ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι εργαςίεσ μζςα ςτο υφιςτάμενο κτιριο που επιτελοφνται κακθμερινϊσ, 5 θμζρεσ τθν 

εβδομάδα, ξεκινοφν από τισ 6:30π.μ. μζχρι τισ 14:30. Σφμφωνα με το ωράριο αυτό και 

εξαιτίασ του μεγάλου όγκου του χϊρου, τθσ απουςίασ κερμομόνωςθσ του κελφφουσ του 

κτθρίου κακϊσ και εξαιτίασ των μεγάλων ανοιγμάτων μεταξφ οροφισ-τοίχων, πλαιςίων 

παρακφρων- τοίχων (κερμογεφφρων) και του υλικοφ καταςκευισ τθσ οροφισ, που είναι 

λεπτζσ λαμαρίνεσ, είναι προφανζσ ότι παρά τθ κζρμανςθ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ και 

ειδικά τισ πρωινζσ ϊρεσ ι τον κλιματιςμό του κτθρίου κατά τουσ κερμότερουσ μινεσ ειδικά 

κατά τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ υπάρχουν μεγάλεσ απϊλειεσ κερμικϊν και ψυκτικϊν φορτίων 

αντίςτοιχα. Τζλοσ, οι κερμοκραςίεσ που αναπτφςςονται κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ 

είναι ιδιαίτερα υψθλζσ κυρίωσ λόγω τθσ μεταλλικισ οροφισ και τθσ απουςίασ ειδικοφ 

ςχεδιαςμοφ του περιβάλλοντα χϊρου ϊςτε να λειτουργιςει βελτιωτικά ςτο μικροκλίμα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. 

ΘΕΜΑΝΣΗ ΚΤΗΙΟΥ 

Η κζρμανςθ του κτθρίου πραγματοποιείται από 15 αεριολζβθτεσ πετρελαίου και ζνα boiler 

για να ηεςταίνει το νερό ςτο χϊρο των αποδυτθρίων. Ακόμθ, ςτα γραφεία υπάρχουν 

κλιματιςτικά ςϊματα ϊςτε να κερμαίνουν τουσ μικροφσ αυτοφσ χϊρουσ. Τα κερμαντικά 

ςϊματα όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω πίνακα αποδίδουν κερμικό περιεχόμενο από 

120.000kcal/h μζχρι 160.000kcal/h δθλαδι ιςοδφναμα ςε watt* από 139.560W μζχρι 

186.080W. Οι κινθτιρεσ που περιζχουν οι αεριολζβθτεσ δουλεφουν με ταχφτθτα 650 ΣΑΛ 

και μία μζςθ παροχι κερμοφ αζρα είναι 12480m3/h. Τα κλιματιςτικά ςϊματα είναι 16 

ςυνολικά, τα 11 (των 9.000Βtu/h ψφξθσ) αποδίδουν αζρα κερμικοφ περιεχομζνου 11.000 

Βtu/h δθλαδι 3.224,1W κερμικό περιεχόμενο και τα υπόλοιπα 5 (των 12.000Βtu/h ψφξθσ) 

αποδίδουν 13.500 Βtu/h δθλαδι 3.956,85W.   

 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΙΟΛΕΒΗΤΩΝ 

Ραρακάτω φαίνεται ςε κάτοψθ του κτθρίου θ τοποκεςία των αεριολεβθτϊν και ςτον 

πίνακα που ακολουκεί τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά και θ θλεκτρικι κατανάλωςθ τουσ 

κεωρϊντασ ςυντελεςτι ιςχφοσ 0,85.  (Στο παράρτθμα υπάρχουν και φωτογραφίεσ του κάκε 

αεριολζβθτα ϊςτε να γίνεται καλφτερα κατανοθτι θ εργαςία και θ περιγραφι τουσ.) 

 

 

 

 

*(Η μετατροπι ςε Watt γίνεται για καλφτερθ κατανόθςθ των μεγεκϊν) 
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Θέξκαλζε 

Α/Α Φωηογραθία Ονομαζία Ποζόηηηα 
Σάζη 
(V) 

Ένηαζη 
(Α) 

Ηλεκηρική 
ιζτύς(W) 

σνολική 
ιζτύς(W) 

1 38 Κασζηήρας ΒΕΗ ΜΕΠ 3 230 12 2346 7038 

2 52 
Boiler HEAT MASTER 

ACV 1 230 5,2 1016,6 1016,6 

3 40 Κασζηήρας EBMA 2 230 13 2541,5 5083 

4 41 Κασζηήρας Φσρογένης 1 230 10,4 2033,2 2033,2 

5 42 Κασζηήρας ΝΕΟVΕΝΣ 5 230 18 3519 17595 

6 43 Κασζηήρας ΕΛΒΟ 1 230 9,7 1896,35 1896,35 

7 53 Κασζηήρας ΘΕΡΜΙ 2 230 13 2541,5 5083 

8 54 Κασζηήρας Χαζαπάκος 1 230 13 2541,5 2541,5 

  
ύνολο 16 

  
18435,65 42286,65 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνεται το κερμικό ενεργειακό περιεχόμενο για τον κάκε 

αεριολζβθτα και για το ζνα boiler κακϊσ και θ μετατροπι τουσ ςε μονάδεσ θλεκτρικισ 

ιςχφοσ ϊςτε να γίνεται πιο κατανοθτό το μζγεκόσ τουσ. Ακόμθ, θ μετατροπι των kcal/h ςε 

toe, δθλαδι ςε τόνουσ ιςοδφναμου πετρελαίου ανά ϊρα βοθκά ϊςτε να γίνει μία εκτίμθςθ 

τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ ςε πετρζλαιο.  

 

Α/Α Ποζόηηηα 

Αποδιδόμενη 
θερμόηηηα 

(kcal/h) 

Μεηαηροπή 
kcal/h to 

watts 

kcal/h 
to 

toe/h toe/h*ΠΟΟΣΗΣΑ 

Παροτή 
θερμαινόμενοσ 

αέρα(m^3/h) 
ηροθές 

αεριολέβηηα(ΑΛ) 

1 3 160000 186080 0,019 0,056 12480 600 

2 1 150000 174450 0,017 0,017 12480 650 

3 2 150000 174450 0,017 0,035 12480 650 

4 1 120000 139560 0,014 0,014 12480 750 

5 5 150000 174450 0,017 0,087 12480 650 

6 1 140000 163820 0,016 0,016 12480 700 

7 2 150000 174450 0,017 0,035 12480 650 

8 1 150000 174450 0,017 0,017 12480 650 

 
16 

 
1187260 0,119 0,278 
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Εάν υποκζςουμε ότι οι αεριολζβθτεσ χρθςιμοποιοφνται 5 μινεσ το χρόνο επί 22 μζρεσ επί 8 

ϊρεσ τθ μζρα τότε θ κατανάλωςθ ςε πετρζλαιο του κτθρίου ανζρχεται ςε: 

 
      

    
   

    

     
  

 

    
      

   

 
        

   

    
 

Με μία ενδεικτικι τιμι πετρελαίου κζρμανςθσ 883,58Ευρϊ τα 1000 λίτρα και γνωρίηοντασ 

ότι 1 τόνοσ πετρελαίου αντιςτοιχεί ςε 1200 λίτρα ζχουμε ότι τα 1200 λίτρα πετρελαίου 

κοςτίηουν 1060,296 Ευρϊ. Οπότε, οι 244,64 τόνοι κοςτίηουν 

244,64
   

    
*1060,296

    

    
 259.390,81

    

    
. 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΙΟΥ 

Στο κτιριο δεν υπάρχει κάποιο ςφςτθμα κλιματιςμοφ εκτόσ από τα κλιματιςτικά 

μθχανιματα που καλφπτουν μικροφσ ςε επιφάνεια χϊρουσ όπωσ τα γραφεία. Αυτό 

οφείλεται κυρίωσ ςτον υπάρχοντα αεριςμό από ανεμιςτιρεσ και ςτο άνοιγμα των κυρϊν 

για τα λεωφορεία ϊςτε να δθμιουργοφνται ρεφματα αζρα. Πμωσ, οι κερμοκραςίεσ που 

αναπτφςςονται κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ είναι ιδιαίτερα υψθλζσ κυρίωσ λόγω τθσ 

μεταλλικισ οροφισ και τθσ απουςίασ ειδικοφ ςχεδιαςμοφ του περιβάλλοντα χϊρου ϊςτε 

να λειτουργιςει βελτιωτικά ςτο μικροκλίμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ κακϊσ και ςτθν 

απουςία τεχνικϊν ςκίαςθσ είτε με τθ μορφι προβόλων ωσ μζςο προςταςίασ των 

ανοιγμάτων είτε με τθ μορφι κινθτισ θλιοπροςταςίασ. 

Τα κλιματιςτικά ςϊματα είναι 16 ςυνολικά ενεργειακισ κατθγορίασ Α, τα 11 αποδίδουν 

9000Βtu/h για τθν ψφξθ  δθλαδι 2.637,9W και τα υπόλοιπα 5 αποδίδουν 12000 Βtu/h για 

τθν ψφξθ δθλαδι 3.517,2W. (εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: Κλιματιςτικά εγκατάςταςθσ 
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ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Ραρακάτω φαίνεται ςε κάτοψθ του κτθρίου θ τοποκεςία των κλιματιςτικϊν και ςτον 

πίνακα που ακολουκεί τα τεχνικά τουσ χαρακτθριςτικά.   

 

Κιηκαηηζκόο 

Α/Α Δίδνο θιηκαηηζηηθνύ Πνζόηεηα Θέζε 
Σάζε 
(V) 

Έληαζε 
ξεύκαηνο (Α) 

Ιζρύο 
(W) Ιζρύο*Πνζόηεηα(W) 

1 
Κιηκαηηζηηθό 
κεράλεκα 9000BTU 5 Ακαμώκαηα 230 4,7 1081 5405 

2 
Κιηκαηηζηηθό 
κεράλεκα 9000BTU 5 Απνζήθε 230 4,7 1081 5405 

3 
Κιηκαηηζηηθό 
κεράλεκα 9000BTU 1 

πκπηεζηέο-
Κιηκαηηζκόο 230 4,7 1081 1081 

4 
Κιηκαηηζηηθό 
κεράλεκα 12000BTU 5 Ακαμώκαηα 230 6,8 1564 7820 

  ύλνιν 16         19711 
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΑΕΡΙΜΟΤ- ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εξαιτίασ τθσ φφςθσ των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτο κτιριο τθσ Ραλιάσ Επιςκευαςτικισ 

Βάςθσ τθσ Ε.ΘΕΛ. Α.Ε. βαφζσ ολόκλθρων ι τμθμάτων- εξαρτθμάτων λεωφορείων, 

ςυγκολλιςεων με ARGON, λείανςθσ και τριψίματοσ εξαρτθμάτων και αποκικευςθσ 

εφφλεκτων υλικϊν οι ανάγκεσ για κάλο εξαεριςμό είναι μεγάλεσ όπωσ και οι ανάγκεσ 

αεριςμοφ. 

 

ΑΕΙΣΜΟΣ ΚΤΗΙΟΥ 

Ο αεριςμόσ του υφιςτάμενου κτθρίου πραγματοποιείται με 42 ανεμιςτιρεσ οροφισ οι 

οποίοι ςε ζνα ποςοςτό κυκλοφοροφν τον αζρα ϊςτε να επιτφχουν αίςκθςθ δροςιςμοφ ςτο 

χϊρο. Ο κφριοσ όμωσ τρόποσ αεριςμοφ του χϊρου είναι οι πόρτεσ για τα λεωφορεία οι 

οποίεσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ μζνουν ανοικτζσ και ωσ μεγάλα ανοίγματα ςτθν 

ανατολικι και δυτικι όψθ του κτθρίου εξαςφαλίηουν διαμπερι αεριςμό εκμεταλλεφοντασ 

το φυςικό δροςιςμό. Το μεγάλο μειονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ  τεχνικισ είναι πωσ λόγω 

τθσ κζςθσ του κτίςματοσ γφρω από κτιρια παρόμοιων χριςεων ειςζρχονται μαηί με τον 

αζρα ποςότθτεσ ςκόνθσ που δυςχεραίνουν τθν καλι λειτουργία των εργαςιϊν.  

 

Εικόνα2: Ανεμιςτιρεσ κτθρίου 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΑΕΙΣΜΟΥ 

Ραρακάτω δίνεται ο πίνακασ με τα ςτοιχεία κατανάλωςθσ των ανεμιςτιρων που βοθκοφν 

ςτον αεριςμό του χϊρου. 

Αεξηζκόο 

  Πνζόηεηα Θέζε Σάζε (V) Έληαζε (A) Ιζρύο (W) Ιζρύο*Πνζόηεηα (W) 

Αλεκηζηήξεο 42 Οξνθή 230 0,5 115 4830 
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ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ ΚΤΗΙΟΥ 

Ο απαραίτθτοσ εξαεριςμόσ του χϊρου πραγματοποιείται με 27 εξαεριςτιρεσ που 

βρίςκονται ςτο επίπεδο των τοίχων του κελφφουσ ςτα τηάμια μεταξφ των τοίχων και τθσ 

οροφισ και 13 νεότερουσ εξαεριςτιρεσ που βρίςκονται ςτθν οροφι. Ο εξαεριςμόσ δεν είναι 

επαρκισ αφοφ αποτυγχάνει να ανανεϊςει τον αζρα ςε μεγάλο βακμό και να απομακρφνει 

τθ ςκόνθ που ειςζρχεται λόγω του φυςικοφ αεριςμοφ και των αερίων που εκλφονται από 

τισ εργαςίεσ του ςυνεργείου. 

 

Εικόνα3: Εξαεριςτιρασ κτθρίου 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΕΙΣΤΗΩΝ 

Ραρακάτω δίνεται ο πίνακασ με τα ςτοιχεία κατανάλωςθσ των εξαεριςτιρων που βοθκοφν 

ςτον εξαεριςμό του χϊρου κακϊσ και θ καταναλιςκόμενθ ενεργόσ ιςχφσ κεωρϊντασ 

ςυντελεςτι ιςχφοσ 0,85. 

 

Δμαεξηζκόο 

  Πνζόηεηα Θέζε Σάζε (V) Έληαζε (A) Ιζρύο (W) Ιζρύο*Πνζόηεηα (W) 

Δμαεξηζηήξεο 
παιαηνύ ηύπνπ 27 

Πιατλνί 
ηνίρνη 400 3,5 2075,581 56040,7 

Δμαεξηζηήξεο 
λένπ ηύπνπ 13 Οξνθή 400 3,2 1897,674 24669,77 

ύλνιν 40         80710,47 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ 

Ραρακάτω φαίνεται ςε κάτοψθ του κτθρίου θ τοποκεςία των ανεμιςτιρων και των 

εξαεριςτιρων.   
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν ςυνεργείο επιτελοφνται διάφορεσ εργαςίεσ γφρω από τθν επιςκευι 

λεωφορείων. Οι εργαςίεσ αυτζσ οργανϊνονται ςε κζςεισ ςτισ οποίεσ υπάρχει και ο 

απαιτοφμενοσ για τθν κάκε εργαςία μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ. Συνεπϊσ, υπάρχουν οι εξισ 

κζςεισ, κατεργαςία λαμαρίνασ (ςτράτηα- ψαλίδι), ξυλουργείο, αμαξϊματα όπου περιζχουν 

και τα βαφεία, διακόςμθςθ λεωφορείων, αποκικεσ, διάδρομοι, θλεκτρολογείο, 

ταπετςαρίεσ, φανοποιεία, τρακαρίςματα (επιςκευζσ 1 και επιςκευζσ 2) και πλυντιριο 

αμαξοποιείου.  Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ είναι κυρίωσ κινθτόσ αφοφ χρειάηεται να 

προςεγγίηει τα λεωφορεία και υπάρχουν και μθχανιματα που μεταφζρονται από κζςθ ςε 

κζςθ όπωσ οι θλεκτρικζσ ςκοφπεσ για τα λεωφορεία και οι ςυγκολλιςεισ ARGON. Τα μόνα 

ςτακερά μθχανιματα είναι οι γερανογζφυρεσ, οι κινθτιρεσ που κάνουν ειςαγωγι και 

επαγωγι του αζρα ςτα βαφεία, οι αεροςυμπιεςτζσ και κινθτιρεσ επαγωγισ του αζρα ςτισ 

ταπετςαρίεσ. 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

Ο θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που αφορά τισ εργαςίεσ που επιτελοφνται ανζρχεται 

ςε 111 μθχανιματα μετρϊντασ τουσ φοφρνουσ ωσ ζνα μθχάνθμα αφοφ ουςιαςτικά κάνουν 

μία λειτουργία. Τα φορτία αυτά είναι και μονοφαςικά και τριφαςικά.  

 

 ΤΟΡΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Τα μθχανιματα που υπάρχουν παρουςιάηονται ςτο παρακάτω ςχζδιο. Ραρακάτω 

παρουςιάηονται ςε πίνακεσ θ ποςότθτα τουσ και θ κζςθ ςτθν οποία βρίςκονται. (Στο 

παράρτθμα υπάρχουν και φωτογραφίεσ του κάκε μθχανιματοσ ϊςτε να γίνεται καλφτερα 

κατανοθτι θ εργαςία και θ περιγραφι τουσ.) Το επόμενο ςχζδιο αναφζρεται ςτο κάκε ζνα 

από τα βαφεία το οποίο υπολογίςτθκε ωσ μία κατανάλωςθ γιατί ουςιαςτικά εξυπθρετεί με 

τουσ απαγωγείσ και ειςαγωγείσ αζρα, ωσ ςφνολο, μία εργαςία. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ φαίνονται τα μθχανιματα τθσ εγκατάςταςθσ, θ τάςθ ςτθν οποία 

λειτουργοφν και οι αντίςτοιχεσ καταναλϊςεισ τουσ ςε ζνταςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και ςε 

ενεργό ιςχφ με ςυνθμίτονο 0,8. Ακόμθ, παρουςιάηονται θ ςυνολικι κατανάλωςθ κάκε 

ςυςκευισ, θ ςυνολικι μζγιςτθ κατανάλωςθ του κτθρίου και κάκε τμιματοσ εργαςίασ  όςον 

αφορά τον μθχανολογικό εξοπλιςμό. 

      

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Στον πρϊτο πίνακα παρουςιάηονται τα μθχανιματα που βρίςκονται ςτθ κζςθ αμαξϊματα 

κακϊσ και θ μζγιςτθ καταναλιςκόμενθ ιςχφσ τουσ. 

Α/Α  Φωη. 
Πεπιγπαθή 
εξοπλιζμού  

Ποζόη Θέζη   
ΣΑΗ 

(V) 

ΕΝΣΑΗ 
ΡΕΤΜΑΣΟ 

(Α) 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΙΥΤ (W) 

Κινηηήπερ 
ανά 

ζςζκεςή 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

1 47 

Αλπςσηηθή 
θνιώλα 
IME-
AUTOLIFT 
5,5 tn/θνι  

6 Ακαμώκαηα 400 7 3879,794 3 69836,29 

2   

Αλπςσηηθή 
θνιώλα 
STERTIL 
KONI 5,5 
tn/θνι   

8 Ακαμώκαηα 400 3 1662,769 3 39906,45 

3   

Αλπςσηηθή 
θνιώλα 
HYWEMA 
5,0 tn/θνι  

4 Ακαμώκαηα 400 6 3325,538 3 39906,45 

4 48 

Αλπςσηηθή 
θνιώλα 
RAVAGLIO
VI S.P.A. 
5,5 tn/θνι  

12 Ακαμώκαηα 400 5 2771,281 4 133021,5 

5 20 

Γεξαλνγέθ
πξα 
EUROIMPI
ANTI 
LATINA 
SPA 1,6tn 

5 Ακαμώκαηα 400 7 3879,794 5 96994,85 

6 33 
Απηνθηλνύκ
ελε ζθνύπα 
HAKO 

1 Ακαμώκαηα 400 14,33 7942,492 1 7942,492 

7 49 

Απαγσγέαο 
θαπζαεξίσ
λ Filcar Spa 
MASTER 
200 

1 Ακαμώκαηα 400 4,7 2605,004 1 2605,004 

8 23 
Ηιεθηξηθή 
ζθνύπα 
RUPES 

10 Ακαμώκαηα 230 6,522 1200,048 1 12000,48 
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Στον δεφτερο πίνακα παρουςιάηεται ο εξοπλιςμόσ που βρίςκεται ςτθ κζςθ κατεργαςία 

λαμαρίνασ ι αλλιϊσ Στράτηα-Ψαλίδι από τα δφο μεγαλφτερα μθχανιματα του 

ςυγκεκριμζνου τμιματοσ.  

 

 

Α/Α  Φωη. 
Πεπιγπαθή 

εξοπλιζμού  

Ποζ

όη 
Θέζη   

ΣΑΗ 

(V) 

ΕΝΣΑΗ 
ΡΕΤΜΑΣΟ 

(Α) 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

Κινηηήπερ 
ανά 

ζςζκεςή 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

1 4 
ηαζεξόο 
ηξνρόο 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 1,8 997,661 1 997,661 

2 7 

Πεξηζηξνθη
θή 
Ηιεθηξνζπ
γθόιιεζε 
TRIODYN 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 31 17181,944 1 17181,944 

3 6 

Ηιεθηξνζπ
γθόιιεζε 
ΑRGON 
Filcord 263 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 11 6096,819 1 6096,819 

4 5 
Δπηηξαπέδη
ν Γξάπαλν 
"Δ" 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 8,6 4766,604 1 4766,604 

5 1 

ηαζεξή 
Ηιεθηξνπό
ληα  
ΥΡΙΣΟΦ.
Κ.ΜΙΛΙΧΝ
Η 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 5 2771,281 1 2771,281 

6 10 
Γσληνθόπη
εο 
ειεθηξηθόο 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 4 2217,025 1 2217,025 

9 27 
Σξνρόο 
ιείαλζεο 

1 Ακαμώκαηα 230 2 368 1 368 

10 28 
πξκαηόβν
πξηζα 

1 Ακαμώκαηα 230 2 368 1 368 

11 30 

Μνλάδα 
Αεξνζπκπη
εζηώλ 
TAMROCK 
AEOLUS 
BALTUR 

2 Ακαμώκαηα 400 76,1 42178,90 1 84357,80 

12 31 
Γελλήηξηα 
HONDA 
GX 390 

1 
Ακαμώκαηα
-Απνζήθε 

230 36,9 6789,6 1 6789,6 

13 45 
Φνύξλνη-
Βαθεία 

5 Ακαμώκαηα 400 24,2 13413,00 38 509694,1 

    
ύλνιν(1) 

57           1003791 
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HACO 

7 2 

Φαιίδη 
θνπήο 
ιακαξηλώλ 
LVD 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 27,5 15242,047 1 15242,047 

8 3 
ηξάηδα 
Ηιεθηξηθή 
LVD 

1 
 

Καηεξγαζία 
Λακαξίλαο 

400 8 4434,050 1 4434,050 

    
ύλνιν(2) 

8           53707,431 

 

 

Στον επόμενο πίνακα βλζπουμε τον εξοπλιςμό του ξυλουργείου και του πλυντθρίου. 

 

 

 

 

 

 

Α/Α  Φωη. 
Πεπιγπαθή 
εξοπλιζμού  

Ποζόη Θέζη   
ΣΑΗ 

(V) 

ΕΝΣΑΗ 
ΡΕΤΜΑΣΟ 

(Α) 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΙΥΤ (W) 

Κινηηήπερ 
ανά 

ζςζκεςή 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 
ΙΥΤ (W) 

1 14 

Γηζθνπξίνλν 
πάγθνπ 
DEWALT 
DW729 

1 
 

Ξπινπξγείν 
400 6,8 3768,943 1 3768,9426 

2 25 
Δπηηξαπέδην 
Γξάπαλν 
GOOD HOPE 

1 
 

Ξπινπξγείν 
400 0,534 295,973 1 295,97284 

3 13 
Πξηνλνθνξδέια 
BIOMAN Σππ. 
0,80 

1 
 

Ξπινπξγείν 
400 8,5 4711,178 1 4711,1782 

4 15 
Ξπινπξγηθό 
ύλζεην 
ΡΑΦΑΙΛΙΓΗ 

1 
 

Ξπινπξγείν 
400 4,7 2605,004 1 2605,0044 

5 19 
Σξηβείν Ληαλήο 
ζηαζεξό 
BIOMAN 

1 
 

Ξπινπξγείν 
400 3,6 1995,323 1 1995,3225 

6 16 
Φαιηζνπξίνλν 
STAYER 

1 
 

Ξπινπξγείν 
230 6 1912,184 1 1912,1841 

7 17 
Δπηηξαπέδην 
Γξάπαλν Σec 
hit BD13 

1 
 

Ξπινπξγείν 
230 1,5 478,046 1 478,04602 

    
ύλνιν(3) 

7           15766,651 
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Α/Α  Φωη. 
Πεπιγπαθή 

εξοπλιζμού  
Ποζόη Θέζη   

ΣΑΗ 

(V) 

ΕΝΣΑΗ 
ΡΕΤΜΑΣΟ 

(Α) 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

Κινηηήπερ 
ανά 

ζςζκεςή 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

1 35 
Πιπζηηθό 
Μεράλεκα 
KARCHER 

1 
Πιπληήξην 

Ακαμνπνηείνπ 
400 60,2 

33366,2267
6 

1 33366,227 

2 34 
Θεξκνλέη 
ALTO-
NEPTURE 

1 
Πιπληήξην 

Ακαμνπνηείνπ 
400 164,833 

91359,7218
4 

1 91359,722 

3   Κνκπξεζέξ 2 Κνκπξεζέξ 400 7 
3879,79380

9 
1 7759,5876 

    
ύλνιν(4) 4       

    

132485,54 

Στον επόμενο πίνακα βλζπουμε τον εξοπλιςμό των ταπετςαριϊν και του φανοποιείου. 

Α/Α  Φωη. 
Πεπιγπαθή 
εξοπλιζμού  

Ποζόη Θέζη   
ΣΑΗ 

(V) 
ΕΝΣΑΗ 

ΡΕΤΜΑΣΟ (Α) 
ΕΝΕΡΓΟ 
ΙΥΤ (W) 

Κινηηήπερ 

ανά 
ζςζκεςή 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΟ 
ΙΥΤ (W) 

1   
Κηλεηήξεο 
απαγσγήο αέξα 

2 Σαπεηζαξίεο 400 5,27 2920,930 1 5841,861 

2 51 
Ραπηνκεραλέο 
SINGER 

2 Σαπεηζαξίεο 230 2,4 441,6 1 883,2 

3 51 Ραπηνκεραλή 
M-Type 

1 Σαπεηζαξίεο 230 3,4 625,6 1 625,6 

4 21 
Ηιεθηξηθό 

Γηζθνπξίνλν 
MEP 

1 Φαλνπνηεία 400 6,8 3768,943 1 3768,9426 

    
ύλνιν (5) 6       

    

11119,604 

 

Στον επόμενο πίνακα βλζπουμε τον εξοπλιςμό του τμιματοσ τθσ διακόςμθςθσ και του 

θλεκτρολογείου. 

Α/Α  Φωη. 
Πεπιγπαθή 

εξοπλιζμού  
Ποζόη Θέζη   

ΣΑΗ 

(V) 

ΕΝΣΑΗ 
ΡΕΤΜΑΣΟ 

(Α) 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

Κινηηήπερ 
ανά 

ζςζκεςή 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

1 26 

Φαιηζνπξίνλν 
Ηιεθηξηθό 
αινπκηλίνπ 
OMS 

1 Γηαθόζκεζε 400 5 2771,281 1 2771,2813 

2 24 
πγθόιιεζε 
ARGON FRO 
SALDATURA 

2 Γηαθόζκεζε 400 11 6096,819 1 12193,638 

3 50 

Μεράλεκα 
θνπήο 
απηνθόιιεησλ 
Roland 
CAMM-1PRO 

1 Γηαθόζκεζε 230 0,8 147,2 1 147,2 

4   
Γεξαλνγέθπξα 
CAMSA 

1 Δ.Β-Γηάδξνκνο 400 6 3325,538 5 16627,688 

5 29 

Φνξηηζηήο 
κπαηαξηώλ 
CEMONT-
VELOX 520,2 

1 Ηιεθηξνινγείν 230 54,35 10000 1 10000 

    
ύλνιν(6) 6       

    

41739,807 
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Στον τελευταίο πίνακα βλζπουμε τον εξοπλιςμό του τμιματοσ των τρακαριςμάτων. 

      

   

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Ακροίηοντασ τα επιμζρουσ ςφνολα καταλιγουμε ςτον γενικό ςφνολο τθσ  θλεκτρικισ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  τθσ εγκατάςταςθσ όπωσ 

φαίνεται ςτον πίνακα. 

 

Ρίνακασ θλεκτρικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
ύλνιν(1) 1003791 
ύλνιν(2) 53707,431 
ύλνιν(3) 15766,651 
ύλνιν(4) 132485,54 
ύλνιν(5) 11119,604 
ύλνιν(6) 41739,807 
ύλνιν(7) 26751,5 
Γενικό Σφνολο Μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (W) 1285361,533 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α  Φωη. 
Πεπιγπαθή 

εξοπλιζμού  
Ποζόη Θέζη   

ΣΑΗ 

(V) 

ΕΝΣΑΗ 
ΡΕΤΜΑΣΟ 

(Α) 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

Κινηηήπερ 
ανά 

ζςζκεςή 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 

ΙΥΤ (W) 

1 24 
πγθόιιεζε 

ARGON FRO 
SALDATURA 

2 Σξαθαξίζκαηα 400 16 8868,10 1 17736,2 

2   

πγθόιιεζε 
ARGON 

COMPACT 
CEA 

1 Σξαθαξίζκαηα 400 16 8868,10 1 8868,1 

3 22 
Πξηνλνθνξδέια 

FULL MARK 
FM712SG 

1 Σξαθαξίζκαηα 230 0,8 147,2 1 147,2 

    
ύλνιν(7) 4       

    

26751,5 
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6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΩΣΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο απαραίτθτοσ φωτιςμόσ του κτθρίου πραγματοποιείται κυρίωσ με τεχνθτό αλλά και με 

φυςικό τρόπο. Ο τεχνθτόσ φωτιςμόσ περιλαμβάνει 616 φωτιςτικά και ςυνολικά 1042 

λαμπτιρεσ ενϊ ο φυςικόσ φωτιςμόσ πραγματοποιείται με τα απαραίτθτα ανοίγματα, 

τηαμαρίεσ μικροφ πάχουσ ι με διαφανι φφλλα ςτθν οροφι αντί για τα λεπτά φφλλα 

λαμαρίνασ από τα οποία αποτελείται θ οροφι. Είναι προφανζσ ότι οι ανάγκεσ ςε φωτιςμό 

είναι αυξθμζνεσ κακϊσ κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ το φωσ που ειςζρχεται από τα ανοίγματα 

είναι περιοριςμζνο και οι εξειδικευμζνεσ εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται απαιτοφν καλό 

ι τουλάχιςτον επαρκι φωτιςμό.   

ΧΗΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Τα είδθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων που χρθςιμοποιοφνται είναι τφπου καμπάνα, ςε ςκαφάκι 

με 4 λαμπτιρεσ, ςε ςκαφάκι με 2 λαμπτιρεσ, τφπου χελϊνα, οροφισ τετραγωνικισ 

διατομισ, και προβολείσ.  

Ριο αναλυτικά, τα φωτιςτικά τφπου καμπάνα διακζτουν ζνα λαμπτιρα υδραργφρου Β 

ενεργειακισ κατθγορίασ DURA Lamp HDM 1D0400MR τα ςτοιχεία, θ φωτογραφία κακϊσ 

και το κυκλωματικό μζροσ  του οποίου φαίνονται παρακάτω. 

 

DURA Lamp HDM 1D0400MR 

Κσδηθόο πξντόληνο 1D0400MR 

Σάζε (V) 135+-15 

Ολνκαζηηθή Ιζρύο (W) 400 

Ιζρύο (W) 380 

Έληαζε ξεύκαηνο (Α) 3,25 

Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή (lm) 19000 

Σύπνο ιακπηήξα Powdered elliptical shape 

Color temperature 4250K 

Γηάκεηξνο (mm) 120+-2 

Μήθνο (mm) 280 

Lifetime (h) 7000 

Φσηεηλή ξνή αλά κνλάδα ηζρύνο 
(lm/W) 50 

Τδξάξγπξνο (mg) 65 
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Εικόνα4: Λαμπτιρασ DURA Lamp HDM 1D0400MR 

Τα φωτιςτικά ςε ςκαφάκι διακζτουν 4 ι 2 λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 1,2m PHILIPS TL-D 

ενεργειακισ κατθγορίασ Β τα ςτοιχεία, θ φωτογραφία κακϊσ και το κυκλωματικό μζροσ  

του οποίου φαίνονται παρακάτω. 

PHILIPS TL-D  

Κσδηθόο πξντόληνο 36W33-640 

Σάζε ιακπηήξα (V) 103 

Ολνκαζηηθή Ιζρύο (W) 36 

Ιζρύο (W) 36 

Έληαζε ξεύκαηνο (Α) 0,44 

Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή (lm) 2850 

Σύπνο ιακπηήξα θζνξηζκνύ 

Color temperature 4100 

Γηάκεηξνο (mm) 28 

Μήθνο (mm) 1200 

Lifetime (h) 10000 

Φσηεηλή ξνή αλά κνλάδα ηζρύνο (lm/W) 79,167 

Τδξάξγπξνο (mg) 8 

 

 

Εικόνα 5: Λαμπτιρασ PHILIPS TL-D 
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Άλλα φωτιςτικά ςε ςκαφάκι διακζτουν 2 ι 1 λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 1,5m OSRAM LS8W/765  

ενεργειακισ κατθγορίασ Β τα ςτοιχεία, θ φωτογραφία κακϊσ και το κυκλωματικό μζροσ  

του οποίου φαίνονται παρακάτω. 

OSRAM L58W/765   

Κσδηθόο πξντόληνο L58W/765   

Σάζε ιακπηήξα (V) 110 

Ολνκαζηηθή Ιζρύο (W) 58 

Ιζρύο (W) 58 

Έληαζε ξεύκαηνο (Α) 0,67 

Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή (lm) 4000 

Σύπνο ιακπηήξα θζνξηζκνύ 

Color temperature 6500 

Γηάκεηξνο (mm) 26 

Μήθνο (mm) 1500 

Lifetime (h) 13000 

Φσηεηλή ξνή αλά κνλάδα ηζρύνο (lm/W) 68,966 

Τδξάξγπξνο (mg) 8 

 

 

Σχιμα 2: Διαςτάςεισ λαμπτιρα OSRAM L58W/765   

 

Οι λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ είναι ςε φωτιςτικά τφπου χελϊνα και χρθςιμοποιοφνται ςτουσ 

χϊρουσ υγιεινισ και είναι ενεργειακισ κατθγορίασ Ε, τα ςτοιχεία και  θ φωτογραφία 

φαίνονται παρακάτω. 

Λακπηήξαο ππξαθηώζεσο 

Σάζε ιακπηήξα (V) 230 

Ολνκαζηηθή Ιζρύο (W) 60 

Ιζρύο (W) 60 

Έληαζε ξεύκαηνο (Α) 3,83 

Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή (lm) 670 

Σύπνο ιακπηήξα ππξαθηώζεσο 

Γηάκεηξνο (mm) 35 

Μήθνο (mm) 100 

Lifetime (h) 1000 

Φσηεηλή ξνή αλά κνλάδα ηζρύνο (lm/W) 11,167 
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Εικόνα6, Σχιμα 3: Λαμπτιρασ πυρακτϊςεωσ 

Τα φωτιςτικά οροφισ τετραγωνικισ διατομισ ζχουν τζςςερισ λαμπτιρεσ  OSRAM T8 L 18W 

BASIC και χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε γραφεία και αποκικεσ και είναι ενεργειακισ κλάςθσ 

Β. Τα ςτοιχεία, θ φωτογραφία κακϊσ και το κυκλωματικό μζροσ  του οποίου φαίνονται 

παρακάτω. 

 

OSRAM Σ8 L 18W BASIC  

Κσδηθόο πξντόληνο Σ8 L18W 

Σάζε ιακπηήξα (V) 57 

Ολνκαζηηθή Ιζρύο (W) 18 

Ιζρύο (W) 18 

Έληαζε ξεύκαηνο (Α) 0,37 

Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή (lm) 1050 

Σύπνο ιακπηήξα θζνξηζκνύ 

Color temperature 6500 

Γηάκεηξνο (mm) 26 

Μήθνο (mm) 600 

Lifetime (h) 13000 

Φσηεηλή ξνή αλά κνλάδα ηζρύνο (lm/W) 58,333 

Τδξάξγπξνο (mg) 8 

 

 



66 
 

 

Εικόνα7, Σχιμα 4: Λαμπτιρασ OSRAM Σ8 L 18W BASIC 

Τζλοσ, υπάρχουν προβολείσ που χρθςιμοποιοφνται για το φωτιςμό εξωτερικϊν αλλά και 

εςωτερικϊν χϊρων οι οποίοι περιζχουν λαμπτιρα DURA LAMP HDI-TE40 1D131NDL 

ενεργειακισ κλάςθσ Β. Τα ςτοιχεία, θ φωτογραφία κακϊσ και το κυκλωματικό μζροσ  του 

οποίου φαίνονται παρακάτω. 

 

DURA LAMP HDI-TE40  

Κσδηθόο πξντόληνο 1D131NDL 

Σάζε ιακπηήξα (V) 133+-15 

Ολνκαζηηθή Ιζρύο (W) 400W 

Ιζρύο (W) 380W 

Έληαζε ξεύκαηνο (Α) 3,3 

Ολνκαζηηθή θσηεηλή ξνή (lm) 32000 

Σύπνο ιακπηήξα κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ 

Color temperature 4200 

Γηάκεηξνο (mm) 63 

Μήθνο (mm) 280 

Lifetime (h) 10000 

Φσηεηλή ξνή αλά κνλάδα ηζρύνο 
(lm/W) 84,211 

Τδξάξγπξνο (mg) 56 
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Εικόνα 8: Λαμπτιρασ προβολζα DURA LAMP HDI-TE40 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΙΟΥ 

Ακολουκοφν τα ςχζδια φωτιςμοφ ςε κατόψεισ του κτθρίου. Το πρϊτο ςχζδιο περιλαμβάνει 

μόνο τα φωτιςτικά τφπου καμπάνα γιατί είναι τα πολυπλθκζςτερα και κατά αυτό τον τρόπο 

γίνεται καλφτερθ θ κατανόθςι τουσ και το δεφτερο περιλαμβάνει τα πλαϊνά φϊτα ςε 

ςκαφάκι, τα φωτιςτικά τφπου χελϊνα και τουσ προβολείσ. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται ο πίνακασ μζγιςτθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ τθσ εγκατάςταςθσ όπωσ και θ φωτεινι ροι ανά μονάδα ιςχφοσ και υπολογίηεται 

θ ςτάκμθ φωτιςμοφ των βαςικϊν χϊρων του κτθρίου ϊςτε να διαπιςτωκεί αν είναι 

επαρκισ ι όχι ο υπάρχον φωτιςμόσ. 

 

    

    

 

 

A
Α/A 

Φωηογ. 

Είδορ Φωηιζηικών 
Απιθμόρ 
Φωηιζηικών 

Απιθμόρ 

Λαμπηήπων 
ανά 

Φωηιζηικό 

ςνολικόρ 
Απιθμόρ 
Λαμπηήπων 

Ιζσύρ 
λαμπηήπων 

ςνολική 
Ιζσύρ 
Φωηιζηικού 

ςνολική 
Ιζσύρ 

1 55 
Κακπάλα DURA 
Lamp HDM 
1D0400MR 261 1 261 400 400 104400 

2 57 
Φσηηζηηθό ζε 
ζθαθάθη PHILPS 
TL-D B CLASS 33 4 132 36 144 4752 

3 57 
Φσηηζηηθό ζε 
ζθαθάθη PHILPS 
TL-D B CLASS 164 2 328 36 72 11808 

4 58 

Φσηηζηηθό ζε 
ζθαθάθη 
OSRAM 
LS8W/765 B 
CLASS 38 1 38 58 58 2204 

5 58 

Φσηηζηηθό ζε 
ζθαθάθη 
OSRAM 
L58W/765 B 
CLASS 44 2 88 58 116 5104 

6   
Υειώλα E 
CLASS 12 1 12 60 60 720 

7 56 

Οξνθήο 
ηεηξαγσληθήο 
δηαηνκήο 
OSRΑM B 
CLASS 43 4 172 18 72 3096 

8   

Πξνβνιέαο 
DURA LAMP 
HDI-TE40 
1D131NDL 4 1 4 400 400 1600 

9   

Πξνβνιέαο 
DURA LAMP 
HDI-TE40 
1D131NDL 7 1 7 400 400 2800 

    ύλνιν 606   1042     136484 
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Δίδνο Φσηηζηηθώλ 
Δίδνο 
Λακπηήξσλ Υώξνο 

Σύπνο 
ηξαγγαιηζηηθνύ 
Πελίνπ  

Ώξεο 
ιεηηνπξγίαο 

Φσηεηλή ξνή 
αλά κνλάδα 
ηζρύνο (lm/W) 

Κακπάλα DURA Lamp HDM  Τδξαξγύξνπ εζσηεξηθόο καγλεηηθό 7000 50 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη PHILPS 
TL-D  Φζνξηζκνύ 1,2m  εζσηεξηθόο καγλεηηθό 10000 79,167 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη PHILPS 
TL-D  Φζνξηζκνύ 1,2m  εζσηεξηθόο καγλεηηθό 10000 79,167 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη OSRAM 
L58W/765  Φζνξηζκνύ 1,5m  εζσηεξηθόο καγλεηηθό 13000 68,966 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη OSRAM 
L58W/765  Φζνξηζκνύ 1,5m  εζσηεξηθόο καγλεηηθό 13000 68,966 

Υειώλα E CLASS Ππξαθηώζεσο εζσηεξηθόο - 1000 11,167 

Οξνθήο ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 
OSRAM  Φζνξηζκνύ 0,6m  εζσηεξηθόο καγλεηηθό 13000 58,333 

Πξνβνιέαο DURA LAMP HDI-
TE40 

Μεηαιιηθώλ 
αινγνληδίσλ εζσηεξηθόο καγλεηηθό 10000 84,211 

Πξνβνιέαο DURA LAMP HDI-
TE40 

Μεηαιιηθώλ 
αινγνληδίσλ εμσηεξηθόο καγλεηηθό 10000 84,211 

Μέζε θσηεηλή ξνή αλά κνλάδα ηζρύνο (lm/W)     64,91 

                   

 

Δίδνο Φσηηζηηθώλ Φσηεηλή ξνή (lm) 
Αξηζκόο 
Φσηηζηηθώλ 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ 
αλά Φσηηζηηθό 

Φσηεηλή ξνή 
*Λακπηήξεο 

Κακπάλα DURA Lamp 
HDM  19000 261 1 4959000 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη 
PHILPS TL-D  2850 33 4 376200 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη 
PHILPS TL-D  2850 164 2 934800 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη 
OSRAM L58W/765  4000 38 1 152000 

Φσηηζηηθό ζε ζθαθάθη 
OSRAM L58W/765  4000 44 2 352000 

Πξνβνιέαο DURA 
LAMP HDI-TE40 32000 4 1 128000 

          

Οξνθήο ηεηξαγσληθήο 
δηαηνκήο OSRAM  1050 43 4 180600 

 

Για να εξάγουμε τθ ςτάκμθ φωτιςμοφ κάνουμε τισ εξισ παρατθριςεισ, τα φωτιςτικά 

οροφισ τετραγωνικισ διατομισ βρίςκονται ςε γραφεία και τα θλεκτρολογεία οπότε θ 

ςτάκμθ φωτιςμοφ πρζπει να είναι 250-500 Lux. Τα φωτιςτικά χελϊνα βρίςκονται ςε χϊρουσ 

υγιεινισ  οπότε θ ςτάκμθ φωτιςμοφ πρζπει να είναι 150Lux. Τα φωτιςτικά καμπάνα 

αποτελοφν το γενικό φωτιςμό του κτθρίου οπότε θ ςτάκμθ φωτιςμοφ πρζπει να είναι 250-

500Lux επειδι είναι ςυνεργείο και τζλοσ τα φωτιςτικά ςε ςκαφάκι μικουσ 1,2m (τα 

φωτιςτικά με 4 λαμπτιρεσ ανικουν ςτο φωτιςμό των γραφείων) ι 1,5m αποτελοφν  το 

φωτιςμό των πάγκων εργαςίασ ι των κζςεων εργαςίασ οπότε θ ςτάκμθ φωτιςμοφ πρζπει 

να είναι 500-1000Lux. Ακόμθ, υπολογίηεται  o ςυντελεςτισ χϊρου από τον τφπο  
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 , όπου Β είναι το πλάτοσ του χϊρου, L το μικοσ του χϊρου, h το φψοσ των 

φωτιςτικϊν τθσ εγκατάςταςθσ και h2 το φψοσ του επιπζδου εργαςίασ για φωτιςτικά που 

βρίςκονται ςε φψοσ h από το δάπεδο για χϊρουσ ςτουσ οποίουσ διάφοροι ρφποι ςτον αζρα 

(κυρίωσ ςκόνθ) μειϊνουν τθν απόδοςθ των φωτιςτικϊν.  

Και για  ςυνικεισ χϊρουσ όπωσ τα γραφεία υπολογίηεται ο ςυντελεςτισ χϊρου κ από τον 

τφπο 

   
       

        
, όπου Β είναι το πλάτοσ του χϊρου, L το μικοσ του χϊρου, H το φψοσ τθσ 

εγκατάςταςθσ και h2 το φψοσ του επιπζδου εργαςίασ για φωτιςτικά που βρίςκονται ςτθν 

οροφι. 

Συνεπϊσ, υπολογίηεται    
       

        
 

        

          
         και με ποςοςτό ανάκλαςθσ 

φωτιςμοφ οροφισ 50% και  ποςοςτό ανάκλαςθσ φωτιςμοφ τοίχων 30% εξάγουμε τον 

ςυντελεςτι απόδοςθσ φωτιςμοφ n1=67% (εξαιτίασ του άμεςου φωτιςμοφ). Στο ςθμείο αυτό 

ζγινε θ παραδοχι ότι επειδι οι κφριοι χϊροι (επιςκευζσ, αμαξϊματα) και οι διάδρομοι 

φωτίηονται από τα φωτιςτικά τφπου καμπάνα καταλαμβάνουν εμβαδόν 8128,19m2 είναι 

ζνασ ενιαίοσ χϊροσ με μικοσ 120m και τότε πλάτοσ 67m.  

Ο ςυντελεςτισ    
           

          
          και με ποςοςτό ανάκλαςθσ φωτιςμοφ 

οροφισ 50% και  ποςοςτό ανάκλαςθσ φωτιςμοφ τοίχων 30% εξάγουμε τον ςυντελεςτι 

απόδοςθσ φωτιςμοφ n2=67%. Εδϊ, ζγινε θ παραδοχι ότι ο χϊροσ των γραφείων, 

θλεκτρολογείων και καντίνασ  ςυνολικοφ εμβαδοφ 2083,44m2 είναι ζνα τυπικό ορκογϊνιο 

διαςτάςεων 40 επί 52,086 μζτρων. 

Για τον ςυντελεςτι ελάττωςθσ φωτιςμοφ, ν,  λαμβάνεται για τουσ κφριουσ χϊρουσ που 

είναι ακάκαρτοι 0,5 και για τα γραφεία 0,6.  

Οπότε, υπολογίηεται θ ςτάκμθ φωτιςμοφ για τουσ κφριουσ χϊρουσ από τον τφπο 

  
     

     
 

              

           
            και κρίνεται μθ επαρκισ αφου είναι μικρότερθ 

των 250-500Lux  . Ππου Φ το άκροιςμα τθσ ροισ των φωτιςτικϊν καμπάνα και των 

προβολζων εςωτερικοφ χϊρου. 

Η ςτάκμθ φωτιςμοφ των γραφείων και θλεκτρολογείων υπολογίηεται από τον τφπο 

  
     

     
 

                                   

           
            και κρίνεται μθ επαρκισ 

αφοφ είναι μικρότερθ των 250-500 Lux. 

Στον παραπάνω υπολογιςμό ακροίςτθκε θ ροι των φωτιςτικϊν οροφισ τετραγωνικισ 

διατομισ, των φωτιςτικϊν 1,2m με 4 λαμπτιρεσ και το 50% των φωτιςτικϊν με 1,5m με 2 

λαμπτιρεσ. 

Η ςτάκμθ φωτιςμοφ των πάγκων και των κζςεων εργαςίασ υπολογίηεται από τον τφπο 

  
     

     
 

                                               

           
           και κρίνεται μθ 

επαρκισ αφοφ είναι μικρότερθ των  500-1000Lux.  

Στον τελευταίο υπολογιςμό κεωρικθκε ςαν κζςθ εργαςίασ του ςυνεργείου το 30% του 

εμβαδοφ των αμαξωμάτων ςυν οι φοφρνοι βαφισ, οι επιςκευζσ 1 και 2 και ο χϊροσ του 

ξυλουργείου και τθσ ςτράτηασ. Για τθ φωτεινι ροι του χϊρου αυτοφ ακροίςτθκε θ ροι των 

φωτιςτικϊν φκοριςμοφ 1,5m, το 30% τθσ ροισ των φωτιςτικϊν καμπάνα και το 50% των 

φωτιςτικϊν 1,2m. 
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7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΙΚΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό από τα παραπάνω οι μεγαλφτερεσ καταναλϊςεισ γίνονται ςτο 

κομμάτι των μθχανθμάτων κακϊσ αποτελοφνται από τριφαςικζσ μθχανζσ που ανυψϊνουν 

μεγάλα φορτία (ανυψωτικζσ κολϊνεσ και γερανογζφυρεσ) και μθχανιματα κοπισ, 

ςυγκόλλθςθσ μετάλλων και απαγωγισ καυςαερίων. Ζπειτα, ακολουκεί το κομμάτι του 

φωτιςμοφ όπου οι ανάγκεσ είναι αρκετά υψθλζσ, του εξαεριςμοφ και τθσ κζρμανςθσ και το 

κομμάτι του κλιματιςμοφ των γραφείων και του ανεμιςμοφ όπωσ φαίνεται από τα 

παρακάτω γραφιματα και τουσ πίνακεσ. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗ ΕΝΕΓΕΙΑ 

Στον πίνακα που ακολουκεί ακροίηεται μόνο θ θλεκτρικι κατανάλωςθ τθσ εγκατάςταςθσ 

όπου ςτο κομμάτι τθσ κζρμανςθσ ζχει ςυνυπολογιςτεί θ κατανάλωςθ και των κλιματιςτικϊν 

αφοφ το χειμϊνα κερμαίνουν το χϊρο των γραφείων. Επίςθσ, παρατίκεται και κυκλικό 

διάγραμμα για τθν καλφτερθ και πιο άμεςθ κατανόθςθ των μεγεκϊν. 

 

πλνιηθή ειεθηξηθή θαηαλάισζε 

Μεραλνινγηθόο 1285361,533 

Φσηηζκόο 136484 

Δμαεξηζκόο 80710,47 

Αλεκηζκόο 4830 

Κιηκαηηζκόο 19711 

Θέξκαλζε 61997,65 

Έιεγρνο ζπξώλ θηεξίνπ 6325 

ύλνιν 1595419,653 
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Στον επόμενο πίνακα ακροίηεται θ ενεργειακι κατανάλωςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε 

ενζργεια(κερμικι που ζχει μετατραπεί ςε Watt και θλεκτρικι) όπου ςτο κομμάτι τθσ 

κζρμανςθσ ζχει ςυνυπολογιςτεί θ κατανάλωςθ και των κλιματιςτικϊν αφοφ το χειμϊνα 

κερμαίνουν το χϊρο των γραφείων και θ κατανάλωςι των αεριολεβθτϊν ςε πετρζλαιο 

κζρμανςθσ με μία μικρι απόκλιςθ κακϊσ θ ενζργεια που περιγράφεται είναι θ ενζργεια 

του κερμικοφ περιεχομζνου του αζρα που αποδίδουν και όχι θ ενζργεια του πετρελαίου 

που καταναλϊνουν κακϊσ δεν υπιρχαν αυτά τα ςτοιχεία. Το ςφάλμα αυτό όμωσ είναι 

μικρό γιατί τα επίπεδα απόδοςθσ καφςθσ των αεριολεβθτϊν είναι πάνω από 90%. Επίςθσ, 

παρατίκεται και κυκλικό διάγραμμα για τθν καλφτερθ και πιο άμεςθ κατανόθςθ των 

μεγεκϊν. 

 

 

 

πλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

Μεραλνινγηθόο 1285362 

Φσηηζκόο 136484 

Δμαεξηζκόο 80710,47 

Αλεκηζκόο 4830 

Κιηκαηηζκόο 19711 

Θέξκαλζε 1249258 

Έιεγρνο ζπξώλ θηεξίνπ 6325 

ύλνιν 2782680 
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Συμπεραςματικά, κάνοντασ μία εκτίμθςθ τθσ κατανάλωςθσ  τθσ εγκατάςταςθσ ςε ενζργεια 

το χρόνο, υποκζτουμε ότι ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ δουλεφει 7 ϊρεσ τθ μζρα για 10 

μινεσ από 22 μζρεσ με ζνα ςυντελεςτι ετεροχρονιςμοφ των μθχανθμάτων 0,7. Οπότε, 

ζχουμε  

 
 

   
   

      

    
   

    

      
                             

  

    
 

Για τον φωτιςμό υποκζτουμε με μεγάλθ αςφάλεια ότι λειτουργεί 8 ϊρεσ τθ μζρα για 10 

μινεσ από 22 μζρεσ με ζνα ςυντελεςτι ετεροχρονιςμοφ των μθχανθμάτων 0,9. Οπότε, 

ζχουμε  

 
 

   
   

      

    
   

    

      
                         

  

    
 

Για τον εξαεριςμό και ανεμιςμό υποκζτουμε ότι λειτουργεί 8 ϊρεσ τθ μζρα για 10 μινεσ 

από 22 μζρεσ με ζνα ςυντελεςτι ετεροχρονιςμοφ των μθχανθμάτων 0,9. Οπότε, ζχουμε  

 
 

   
   

      

    
   

    

      
                                  

  

    
 

Για τθν θλεκτρικι κατανάλωςθ τθσ κζρμανςθσ οι ϊρεσ λειτουργίασ είναι 5 μινεσ το χρόνο 

επί 22 μζρεσ επί 8 ϊρεσ τθ μζρα. Οπότε, ζχουμε  
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Για τθν θλεκτρικι κατανάλωςθ του κλιματιςμοφ είναι 5 μινεσ το χρόνο επί 22 μζρεσ επί 8 

ϊρεσ τθ μζρα. Οπότε, ζχουμε  

 
 

   
  

      

    
   

    

      
                         

  

    
 

Συνεπϊσ, ςυνολικά ζχουμε 1,80202*     

    
. 

 

Για το κόςτοσ χρειάηεται να υπολογιςτεί ανάλογα με το ςυγκεκριμζνο τιμολόγιο τθσ Δ.Ε.Η. 

για τθν εγκατάςταςθ θ χρζωςθ ιςχφοσ και θ χρζωςθ ενζργειασ ανάλογα με τουσ μινεσ 

κακϊσ τθν περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου θ χρζωςθ ιςχφοσ είναι διαφορετικι από τθ 

χρζωςθ ιςχφοσ Οκτωβρίου- Μαΐου. 
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2Ο ΜΕΟΣ ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ και παρουςίαςθ τθσ θλεκτρολογικισ, μθχανολογικισ, δομικισ και 
αρχιτεκτονικισ  αποτφπωςθσ τθσ Ραλιάσ Επιςκευαςτικισ  Βάςθσ τθσ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. ι κτθρίου 
Αμαξωμάτων με τα παραπάνω ςχζδια, τουσ πίνακεσ και τα απαραίτθτα ςχόλια και 
περιγραφζσ, παρατθροφμε ότι υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ τθσ εγκατάςταςθσ όςον 
αφορά τον εξοπλιςμό τθσ και τθ χριςθ του και τα δομικά τθσ μζρθ ϊςτε να επιτευχκοφν 
οφζλθ. Μερικά από τα οφζλθ αυτά είναι θ καλφτερθ οργάνωςθ, θ αποδοτικότερθ εργαςία 
και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  
Η καλφτερθ οργάνωςθ και θ αποδοτικότερθ εργαςία δεν είναι ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ 
διπλωματικισ εργαςίασ. Πμωσ, γίνεται μία αναφορά, αφοφ υπάρχουν προτάςεισ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που αν υιοκετθκοφν ουςιαςτικά δθμιουργοφν καλφτερο και πιο 
ςωςτό εργαςιακό περιβάλλον που με τθ ςειρά του ευνοεί τθν καλφτερθ απόδοςθ του 
εργαηομζνου.   
Η εξοικονόμθςθ ενζργειασ μπορεί να προκφψει από μικρζσ ι και μεγάλεσ αλλαγζσ ςτα 
δομικά ςτοιχεία του κτθρίου ϊςτε να επιτευχκεί καλφτεροσ βακμόσ κερμομόνωςθσ, ςτθ 
μζκοδο κζρμανςθσ του χϊρου όπωσ και από αλλαγζσ που αφοροφν ςτον κλιματιςμό, ςτον 
αεριςμό, ςτον εξαεριςμό, ςτον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτο φωτιςμό του 
χϊρου. 
Στα κεφάλαια που ακολουκοφν προτείνονται διάφορεσ τεχνικζσ ι τρόποι εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ γφρω από πζντε βαςικοφσ άξονεσ. Τθν βελτίωςθ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ 
του κτθριακοφ κελφφουσ, τθν αντικατάςταςθ και κατάλλθλθ επιλογι 
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ υψθλισ απόδοςθσ,  τθ χριςθ τεχνολογιϊν 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και τθν εφαρμογι διατάξεων αυτόματου ελζγχου τθσ 
λειτουργίασ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων.  
Από τισ τεχνικζσ που παρουςιάηονται προκρίνεται μία ι ζνασ καλόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν για 
κάκε κομμάτι ενεργειακισ κατανάλωςθσ ϊςτε να προκφψει θ μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ ςε 
ενζργεια. Η εξοικονόμθςθ μπορεί να είναι είτε ςε θλεκτρικι ενζργεια είτε ςε κερμικι. Στο 
ςθμείο αυτό αξίηει να αναφερκεί ότι θ παρουςίαςθ των προτάςεων που ακολουκοφν 
γίνεται χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ο κακοριςτικόσ παράγοντασ του κόςτουσ κακϊσ αυτό 
δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ εργαςίασ. Στθ τελικι ι προτεινόμενθ τεχνικι όμωσ 
ςυνυπολογίηεται ωσ παράγοντασ, με βαρφτθτα ςαφϊσ μικρότερθ από εκείνθ τθσ 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Λαμβάνεται λοιπόν εν μζρει υπόψθ γιατί το κτιριο υπάρχει ιδθ 
και μία μεγάλθ παρζμβαςθ που ςυνεπάγεται ςυνικωσ και μεγάλο κόςτοσ είναι ςαφϊσ ζξω 
από τα πλαίςια του δυνατοφ. Επίςθσ, θ μειωμζνθ βαρφτθτα για το κόςτοσ οφείλεται ςτθ 
φφςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ εργαςίασ.   
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8Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΗ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο υπάρχον κτιριο απουςιάηει κάκε μορφι κερμομόνωςθσ του κελφφουσ με αποτζλεςμα 

να υπάρχουν μεγάλεσ απϊλειεσ κερμότθτασ με ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ για τθ κζρμανςθ.  Η ςωςτι κερμομόνωςθ είναι πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ 

ςε ζνα κτιριο, απαιτεί περίπου το 2 - 5% του αρχικοφ κόςτουσ καταςκευισ του κτθρίου, 

αλλά μπορεί να εξοικονομιςει μζχρι και το 50% του κόςτουσ λειτουργίασ τθσ κζρμανςισ 

του.   

ΘΕΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Ο αρικμόσ των κερμομονωτικϊν υλικϊν είναι πολφ μεγάλοσ και χάρθ ςε αυτό ποικίλει και θ 
ποιότθτά τουσ, οι ιδιότθτεσ και το κόςτοσ τουσ. Εκείνα που μπορεί κανείσ να βρει ςτθν 
ελλθνικι αγορά είναι:   
Η εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ θ οποία προζρχεται από μθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ 
(υδρογονάνκρακεσ), θ παραγωγι τθσ είναι ενεργοβόρα (450 KWh/m3, ζωσ 850 KWh/ m 3) 
και είναι υπεφκυνθ για τθ διαφυγι τοξικϊν πτθτικϊν αερίων ςτο περιβάλλον, όπωσ CFC 
(χλωροφκοράνκρακεσ) και πεντανίου (καταςτρζφουν τθ ςτοιβάδα του όηοντοσ και 
ενιςχφουν το φαινόμενο του κερμοκθπίου, είναι μθ ανακυκλϊςιμθ, ενοχοποιείται για 
καρκινογενζςεισ και ςε περίπτωςθ φωτιάσ παράγει τοξικά βρωμιοφχα αζρια, εξ αιτίασ των 
ουςιϊν που περιζχει για τθν κακυςτζρθςθ εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ, ευνοεί τθν ανάπτυξθ 
ιςχυρϊν θλεκτροςτατικϊν πεδίων και δεν δίνει καμία δυνατότθτα διαπνοισ του κτθρίου. 
 Η Ρολυουρεκάνθ θ οποία προζρχεται από μθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ, θ παραγωγι 
τθσ είναι ενεργοβόρα (1.000 KWh/ m 3  ζωσ και 1.200 KWh/ m 3),ενοχοποιείται επίςθσ για 
τθν καταςτροφι τθσ ςτοιβάδασ του όηοντοσ, είναι μθ ανακυκλϊςιμθ,απελευκερϊνει ςτο 
περιβάλλον (εςωτερικό και εξωτερικό του κτθρίου) αμίνεσ, ουςίεσ ιδιαίτερα επικίνδυνεσ για 
τουσ ανκρϊπουσ και ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ παράγεται κυάνιο, είναι ουςία φοβερά 
τοξικι και δεν δίνει καμία δυνατότθτα διαπνοισ του κτθρίου. 
 Ο Υαλοβάμβακασ / πετροβάμβακασ προζρχεται κυρίωσ από μθ ανανεϊςιμα (εκτόσ τθσ 

φαλου) υλικά, θ παραγωγι του δεν είναι ενεργοβόρα (150 KWh/ m 3 ζωσ 250 KWh/ m 3), δεν 

μολφνει το περιβάλλον και κατατάςςεται ςτα εν δυνάμει καρκινογόνα υλικά που επιδροφν 

ςτον άνκρωπο μζςω τθσ αναπνευςτικισ οδοφ. 

Ο Ρερλίτθσ προζρχεται από μθ ανανεϊςιμθ πθγι, με μεγάλθ όμωσ διακεςιμότθτα ςτθ 

φφςθ, θ παραγωγι του δεν είναι ενεργοβόρα (230 KWh/ m 3),ανακυκλϊνεται μερικϊσ, δεν 

απελευκερϊνει τοξικζσ ουςίεσ, κατά τθ χρθςιμοποίθςι του, επίςθσ ςε περίπτωςθ 

πυρκαγιάσ δεν απελευκερϊνει τοξικά αζρια και γενικά προτείνεται ςαν ζνα καλό 

κερμομονωτικό υλικό. 

Το Ερακλίτ είναι αποδεκτό υλικό, από ποςότθτεσ μαγνθςίου, ανανεϊςιμο, απαιτεί λιγότερθ 

(αλλά παρόλα αυτά αρκετι) ενζργεια για τθν παραγωγι του, μικρότερθ πάντωσ, των άλλων 

υλικϊν και θ Ελλάδα είναι  χϊρα παραγωγόσ μαγνθςίου. Είναι εφκολα ανακυκλϊςιμο, 

καίγεται δφςκολα ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ και δεν απελευκερϊνουν τοξικζσ ουςίεσ, 

παρουςιάηει μικρι, όμωσ αγωγιμότθτα ςτα θλεκτρικά πεδία. 

Ο διογκωμζνοσ φελλόσ είναι από ανανεϊςιμθ πθγι, παράγεται χωρίσ πολφ ενζργεια (80 

ζωσ 90 KWh/ m 3), είναι ανακυκλϊςιμο κατά 100%, απόλυτα φιλικό και υγιεινό, αρκετά 

ακριβό ςε ςχζςθ με άλλα υλικά. 
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ΘΕΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Οι τοίχοι μποροφν να μονωκοφν με τζςςερισ κυρίωσ τεχνικζσ, από το εςωτερικό μζροσ τουσ, 
από το εξωτερικό μζροσ τουσ, με χριςθ ειδικϊν τοφβλων και με ειδικά υλικά ςτο μζςον του 
τοίχου.  
Αναλυτικότερα τα μειονεκτιματα και τα πλεονεκτιματα τθσ κάκε τεχνικισ είναι: 
 Στθν περίπτωςθ τθσ μόνωςθσ από το εςωτερικό μζροσ του τοίχου το μονωτικό υλικό  
προςτατεφεται από κάποιο ςτερεό δομικό υλικό που λειτουργεί όπωσ και το επίχριςμα. Ο 
τρόποσ αυτόσ κερμομόνωςθσ ζχει τα εξισ αποτελζςματα: ζχει περιοριςμζνο χρόνο 
καταςκευισ, αποτελεί φκθνότερθ λφςθ ςε ςχζςθ με τθν εξωτερικι κερμομόνωςθ, δεν 
απαιτείται ιδιαίτερθ προςταςία των μονωτικϊν από τισ εξωτερικζσ επιδράςεισ, ζχει απλι 
καταςκευι, κερμαίνεται πολφ γριγορα ο χϊροσ και θ καταςκευι μπορεί να γίνει 
ανεξάρτθτα από τισ εξωτερικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
Τα μειονεκτιματα τθσ τεχνικισ αυτισ είναι: περιορίηεται ο εςωτερικόσ χϊροσ, ο χϊροσ 
ψφχεται πολφ ςφντομα, μζνει ανεκμετάλλευτθ θ κερμοχωρθτικότθτα του εξωτερικοφ 
τοίχου, τα δομικά ςτοιχεία κινδυνεφουν από ςυςτολζσ και διαςτολζσ από τισ 
κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ, υπάρχει ο κίνδυνοσ ρθγματϊςεων και ειςροισ βρόχινου νεροφ 
και τζλοσ υπάρχει πρόβλθμα ςτθν τακτοποίθςθ των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων. 
 

 
 
Εικόνα 9: Μόνωςθ εςωτερικοφ μζρουσ 

 
Σχιμα 6: Μόνωςθ εςωτερικοφ μζρουσ 
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Στθν περίπτωςθ τθσ μόνωςθσ ςτο εξωτερικό μζροσ του τοίχου εμφανίηονται τα εξισ 
πλεονεκτιματα: ο χϊροσ διατθρεί τθ κερμότθτα και μετά τθ διακοπι τθσ κζρμανςθσ από τθ 
κερμοχωρθτικότθτα των τοίχων, ςτουσ νότιουσ ειδικά χϊρουσ των κτθρίων διατθρείται θ 
κερμότθτα από το θλιακό κερμικό κζρδοσ γιατί αποκθκεφεται ςτουσ βαρείσ εςωτερικοφσ 
τοίχουσ, δεν εμποδίηεται θ ομαλι λειτουργία του εςωτερικοφ χϊρου όπωσ κατά τθν 
καταςκευι τθσ εςωτερικισ κερμομόνωςθσ, δε μειϊνεται ο ωφζλιμοσ χϊροσ και οι 
εξωτερικζσ επιφάνειεσ των τοίχων προςτατεφονται από τισ ςυςτολζσ και διαςτολζσ. 
Τα μειονεκτιματα αυτισ τθσ τεχνικισ είναι: θ καταςκευι τθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ 

είναι ακριβότερθ ςε ςχζςθ με τθ κερμομόνωςθ τθσ εςωτερικισ πλευράσ του τοίχου, δεν 

είναι πολφ εφκολθ θ εφαρμογι τθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ςτθν περίπτωςθ που οι 

τοίχοι ζχουν πολλζσ αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ και χρειάηεται ειδικι προςταςία των υλικϊν 

διαφόρων ςτρϊςεων για προςταςία από τισ εξωτερικζσ καιρικζσ επιδράςεισ. 

 

Σχιμα 7: Μόνωςθ εξωτερικοφ μζρουσ 

 

Σχιμα 8: Μόνωςθ εξωτερικοφ μζρουσ 

 

Στθν περίπτωςθ  τθσ κερμομόνωςθσ με χριςθ ειδικϊν τοφβλων ο τοίχοσ κτίηεται με ειδικά 

κερμομονωτικά τοφβλα που με τον τρόπο καταςκευισ τουσ, το ςχιμα τουσ, τισ διαςτάςεισ 

τουσ κλπ. Ρρζπει να εξαςφαλίηουν τισ τιμζσ του ςυντελεςτι κερμικισ διαπερατότθτασ Κ 

που επιβάλλει ο κανονιςμόσ κερμομόνωςθσ. Αν απαιτείται να αυξθκεί ο ςυντελεςτισ αυτόσ 

προςτίκεται μονωτικό που ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι εκ καταςκευισ ενςωματωμζνο 

ςτο κερμομονωτικό τοφβλο. Η καταςκευι αυτι εμφανίηει πολλά πλεονεκτιματα αλλά κα 

πρζπει να εξαςφαλίηεται με ςωςτι καταςκευι των επιχριςμάτων θ ςωςτι ςτεγανότθτα 

ϊςτε να μθν υγραίνεται θ μάηα των τοφβλων. 
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Εικόνα 10: Θερμομονωτικό τοφβλο 

 

Η κερμομόνωςθ ςτο μζςον δφο τοίχων αποτελεί μζκοδο τοποκζτθςθσ κερμομόνωςθσ που 

χρθςιμοποιείται πολφ ςτθ χϊρα μασ. Συνικωσ το μονωτικό υλικό τοποκετείται μεταξφ δφο  

τοίχων και αυτό ίςωσ αποτελεί το κφριο μειονζκτθμα τθσ μεκόδου. Εξαςφαλίηεται δθλαδι θ 

κερμομόνωςθ, αλλά δεν είναι βζβαιο ότι εξαςφαλίηεται επαρκϊσ και θ ςτατικι αντοχι του 

ςυςτιματοσ και ιδιαίτερα θ αντοχι που απαιτείται από τον αντιςειςμικό κανονιςμό. 

 

 

             

Σχιμα 9, Εικόνα 11: Θερμομόνωςθ ςτο μζςον δφο τοίχων 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΗ 

Με βάςθ τα παραπάνω κρίνεται ότι με βάςθ το υλικό Ερακλίτ που είναι ςχετικά φκθνό, 

παράγεται ςτθν Ελλάδα, είναι ανκεκτικό και όχι βλαβερό μπορεί να κερμομονωκεί το 

υπάρχον κτιριο χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ μόνωςθσ από το εςωτερικό μζροσ του 

τοίχου. Και αυτό γιατί τα πλεονεκτιματα τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ είναι πολλά και από 

τα μειονεκτιματα θ μείωςθ του εςωτερικοφ χϊρου δεν είναι πρόβλθμα κακϊσ το κτιριο 

είναι επαρκϊσ μεγάλο και θ γριγορθ ψφξθ από τθ ςτιγμι που ο χϊροσ όταν δεν 

χρθςιμοποιείται δεν κερμαίνεται οφτωσ ι άλλωσ ςταδιακά ψφχεται.  

Ακόμθ, για τα διαφανι δομικά ςτοιχεία του κτθρίου προτείνεται θ αντικατάςταςι τουσ με 
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διπλοφσ υαλοπίνακεσ πετυχαίνοντασ μείωςθ κατά 50% των απωλειϊν κερμότθτασ ςε ςχζςθ 

με τουσ μονοφσ. Τζλοσ, είναι απαραίτθτο το κλείςιμο των ανοιγμάτων ςτθν οροφι και 

μεταξφ οροφισ-τοίχων. 

 

9Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κζρμανςθ του κτθρίου γίνεται με 15 αεριολζβθτεσ πετρελαίου οι οποίοι βρίςκονται 

διάςπαρτοι ςτο χϊρο, δεν ζχουν χρονοδιακόπτθ οφτε κερμοςτάτθ κ ελζγχονται από τουσ 

εργαηομζνουσ. Είναι προφανζσ ότι με τθν κερμομόνωςθ του κτθρίου θ κατανάλωςθ ςε 

πετρζλαιο κα μειωκεί αιςκθτά και οι 15 αεριολζβθτεσ κα είναι επαρκείσ. Επίςθσ, οι 

ανάγκεσ του κτθρίου ςε ηεςτό νερό, ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ καλφπτονται από ζνα boiler. 

Από το πρϊτο μζροσ φαίνεται ότι οι ανάγκεσ του κτθρίου ςε κζρμανςθ είναι μεγάλεσ και 

αυτό κακιςτά τθν διερεφνθςθ μεκόδων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ επιτακτικι. 

ΤΟΡΟΙ ΘΕΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΙΩΝ  

Ακολουκοφν παρακάτω τρόποι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ πάνω ςτο πεδίο τθσ κζρμανςθσ. 

Κάποιοι από τουσ τρόπουσ είναι ςυμβατικοί και χρθςιμοποιοφνται χρόνια ςτθ χϊρα και ςτο 

εξωτερικό και άλλοι είναι καινοφργιοι, καινοτόμοι χρθςιμοποιοφνται λιγότερο λόγω 

κόςτουσ ι μικρισ πλθροφόρθςθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ όμωσ προςφζρουν μεγάλοι 

εξοικονόμθςθ και δεν μολφνουν το περιβάλλον όπωσ άλλεσ τεχνικζσ.  

Κεντρικι κζρμανςθ  

Η κεντρικι κζρμανςθ χωρίηεται ςε υποκατθγορίεσ με βάςθ το καφςιμο ι γενικότερα από 

που παρζχεται θ ενζργεια  που χρθςιμοποιείται, δθλαδι το πετρζλαιο, το φυςικό αζριο και 

το θλεκτρικό ρεφμα.  

Κάνοντασ καφςθ πετρελαίου ι φυςικοφ αερίου ηεςταίνεται νερό το οποίο μεταφζρεται ςε 

όλο το κτίςμα μζςω ςωλθνϊςεων και περνά μζςα από κερμαντικά ςϊματα τα οποία 

διαχζουν τθ κερμότθτα του νεροφ και ηεςταίνουν το χϊρο. Το φυςικό αζριο πλεονεκτεί του 

πετρελαίου γιατί απαιτείται δεξαμενι, όπωσ το πετρζλαιο, αφοφ θ παροχι είναι ςυνεχισ 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου και είναι πολφ φκθνότερο.  

Κάνοντασ χριςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ λειτουργοφν θλεκτροκίνθτοι ςυμπιεςτζσ 

ςυςτθμάτων αντλιϊν- νεροφ ηεςταίνοντασ το νερό και αποδίδοντασ κερμότθτα ςτον προσ 

κζρμανςθ χϊρο. Μζχρι ςτιγμισ, το αρχικό κόςτοσ των αντλιϊν κερμότθτασ αποτελεί το 

μεγαλφτερο εμπόδιο για τθ διείςδυςθ αυτϊν των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ςτθν 

αγορά. Ζνασ ακόμθ τρόποσ κεντρικισ κζρμανςθσ είναι θ ενδοδαπζδια κζρμανςθ, θ οποία 

είναι ζνα κερμαντικό ςφςτθμα που τοποκετείται με ειδικοφσ ςωλινεσ κάτω από το δάπεδο. 

Υπάρχουν δφο είδθ ενδοδαπζδιασ κζρμανςθσ. Η κλαςικι, θ οποία λειτουργεί με τθν 

κυκλοφορία νεροφ μζςα ςτισ ςωλθνϊςεισ, οπότε θ μζγιςτθ κερμότθτα που αναπτφςςεται 

ςτθν επιφάνεια τθσ τςιμεντοκονίασ είναι 26°C. Και θ νεότερθ μζκοδοσ, που λειτουργεί με 

κερμικζσ αντιςτάςεισ (καλϊδια) αντί για ςωλθνϊςεισ με ηεςτό νερό και αναπτφςςει μζγιςτθ 

κερμοκραςία 34-36°C. Τα κετικά τθσ ενδοδαπζδιασ κζρμανςθσ είναι ότι διαχζει τθ 

κερμότθτα από το δάπεδο ςε όλο το κτίςμα. Τα αρνθτικά τθσ είναι ότι δεν μπορεί να 
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διακόπτεται θ λειτουργία τθσ τθ μία θμζρα και να ξαναξεκινάει τθν επόμενθ, γιατί 

χρειάηεται περίπου μία ϊρα για να ανεβάςει ζνα βακμό. Άρα ςε αυτι τθν περίπτωςθ, 

αρχίηει να λειτουργεί τον Νοζμβριο και ςταματάει τον Μάιο. Τζλοσ, κοςτίηει περιςςότερο 

από τθ ςυμβατικι κζρμανςθ.  

 

 

 

 
 

Εικόνα 12: Ενδοδαπζδια κζρμανςθ 

Τοπικι κζρμανςθ 

Σε αντιδιαςτολι με τθν κεντρικι κζρμανςθ θ τοπικι περιλαμβάνει τον κλιματιςμό, τθ χριςθ 

θλιακϊν ςυλλεκτϊν και τθ χριςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ. Η διαφορά τθσ τοπικισ με τθν 

κεντρικι κζρμανςθ ζγκειται ςτθν ζκταςθ που μπορεί να εφαρμοςτεί θ κάκε μζκοδοσ τόςο 

ςε εμβαδόν όςο και ςε παραγωγι κερμότθτασ κακϊσ και  ςτον ζλεγχο κάκε μονάδασ.  

Αναλυτικότερα, ο κλιματιςμόσ κάνοντασ χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ζχει καλζσ και 

οικονομικζσ αποδόςεισ. Μπορεί θ τιμι ενόσ κλιματιςτικοφ να είναι μεγαλφτερθ, όμωσ 

διατθρεί το πλεονζκτθμα ότι εξοικονομεί περιςςότερο ρεφμα ςε ςχζςθ με τα θλεκτρικά 

κερμαντικά ςϊματα και τουσ κερμοςυςςωρευτζσ. Επιπλζον, θ ςωςτι ςυντιρθςι τουσ 

μπορεί να τουσ εξαςφαλίςει μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

Οι θλιακοί ςυλλζκτεσ αξιοποιοφν τθν θλιακι ενζργεια. H εφαρμογι τουσ γίνεται  ςτο 

κζλυφοσ του κτθρίου και μπορεί να καλφψει ζνα μζροσ των ενεργειακϊν του αναγκϊν για 

κζρμανςθ των εςωτερικϊν χϊρων και τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ. Το ςφςτθμα 

αποτελείται από πανό θλιακϊν ςυλλεκτϊν, που ςυνικωσ τοποκετοφνται ςτθ ςτζγθ του 

κτιρίου, και από μία κοινι δεξαμενι αποκικευςθσ, που ςυνδζεται με ζνα κεντρικό 

ςφςτθμα παροχισ ηεςτοφ νεροφ. Οι θλιακοί ςυλλζκτεσ νεροφ μπορεί επίςθσ να ςυνδεκοφν 

με το κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ, που λειτουργεί ςυνικωσ με κερμαντικά ςϊματα νεροφ 

ι με ενδοδαπζδια κζρμανςθ.  
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Σχιμα 10, Εικόνα 13: Ηλιακοί ςυλλζκτεσ 

 

Τα ςυςτιματα εναλλακτϊν κερμότθτασ ζχουν διάφορεσ μορφζσ με πιο ςυνθκιςμζνο το 

ςφςτθμα εδάφουσ-αζρα. Αποτελείται από ζνα ςφςτθμα αεραγωγϊν που τοποκετοφνται ςε 

βάκοσ 1,5 - 2 μζτρων. Μζςα απ' αυτοφσ τουσ υπεδάφιουσ ςωλινεσ, ο φρζςκοσ αζρασ του 

περιβάλλοντοσ διοχετεφεται ςτο χϊρο που κζλουμε να κλιματίςουμε. Επειδι ςε αυτό το 

βάκοσ θ κερμοκραςία του εδάφουσ είναι ψθλότερθ από του περιβάλλοντοσ το χειμϊνα και 

χαμθλότερθ το καλοκαίρι, το ςφςτθμα μπορεί να λειτουργιςει ςαν ςτοιχείο δροςιςμοφ του 

χϊρου το καλοκαίρι και προκζρμανςθσ το χειμϊνα. 
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Σχιμα 11, Εικόνα 14: Εναλλάκτεσ κερμότθτασ 

 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΡΟΣ ΘΕΜΑΝΣΗΣ 

Ωσ πιο οικονομικόσ από τθν άποψθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και πιο εφικτόσ από τθν 

άποψθ του κόςτουσ προτείνεται ζνασ ςυνδυαςμόσ από τισ παραπάνω μεκόδουσ. Κρίνεται θ 

αλλαγι του καυςίμου ςτουσ αεριολζβθτεσ από πετρζλαιο κζρμανςθσ ςε φυςικό αζριο ϊςτε 

να μειωκεί το λειτουργικό κόςτοσ χωρίσ να χρειαςτεί να αλλάξει δραματικά ο εξοπλιςμόσ 

και χρειαςτεί μεγάλθ επζνδυςθ. Η χρθςιμοποίθςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ ϊςτε να 

υπάρχει ζνα είδοσ προκζρμανςθσ το χειμϊνα και δροςιά το καλοκαίρι μειϊνοντασ τισ 

ανάγκεσ ςε καφςθ φυςικοφ αερίου. Οι εναλλάκτεσ κερμότθτασ ζχουν δυνατότθτα να 

καλφψουν από 20% ζωσ και 50% του μζγιςτου απαιτοφμενου κερμικοφ φορτίου χωρίσ τθν 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Τζλοσ, προτείνεται θ εγκατάςταςθ ςτθ ςτζγθ θλιακοφ 

ςυλλζκτθ αφοφ τα επίπεδα θλιοφάνειασ ςτθν Ακινα είναι υψθλά και ο περιβάλλον χϊροσ 

δε ςκιάηει το κτιριο ϊςτε να υπάρχει ηεςτό νερό ςτα αποδυτιρια και γενικά ςτουσ χϊρουσ 

υγιεινισ. 

 

 

10Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

Στον παρόν κτιριο δεν υπάρχει οργανωμζνθ μζκοδοσ κλιματιςμοφ γιατί ο δροςιςμόσ- 

αεριςμόσ και ο τεχνθτόσ αεριςμόσ του κτθρίου δίνει αίςκθςθ δροςιάσ παρόλο που οι 

μεταλλικι οροφι ανεβάηει υψθλζσ κερμοκραςίεσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Τα 

κλιματιςτικά ςϊματα που υπάρχουν βρίςκονται μόνο ςτα γραφεία. Για τόςο μικρισ 

ζκταςθσ κλιματιςμό δεν προτείνεται ςφςτθμα κεντρικοφ κλιματιςμοφ αλλά αντικατάςταςθ 

τουσ με πιο αποδοτικά ενεργειακά τεχνολογίασ inverter που κα επιφζρουν εξοικονόμθςθ 

τθσ τάξθσ του 50% ςτθν παροφςα κατανάλωςθ. Σε ςυνδυαςμό με τουσ εναλλάκτεσ 

κερμότθτασ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ κα είναι διάχυτθ αίςκθςθ δροςιάσ 

βελτιϊνοντασ κατά πολφ τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Ακόμθ, θ ςωςτι χωροκζτθςθ των χϊρων 

ςτο κτιριο κα μποροφςε να γίνει με γνϊμονα τθ μζγιςτθ εκμετάλλευςθ ι αποφυγι τθσ 
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θλιακισ ακτινοβολίασ ανάλογα τθν εποχι. Ειδικότερα, προτείνεται οι χϊροι των γραφείων  

ςτουσ οποίουσ χρειάηεται ο κλιματιςμόσ να μετακινθκοφν ςτο νότιο-δυτικό μζροσ του 

κτθρίου ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ του φυςικοφ δροςιςμοφ ωσ μζκοδοσ μείωςθσ του 

κλιματιςμοφ κατά τισ πρωινζσ και μεςθμεριανζσ ϊρεσ προτοφ θ κερμοκραςία ανζβει 

αιςκθτά.   

 

 

11Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΕΡΙΜΟΤ 

Ππωσ αναφζρκθκε προθγοφμενα ο αεριςμόσ του χϊρου γίνεται με ανεμιςτιρεσ 

παρατεταγμζνουσ ςτθν οροφι με τζτοιο τρόπο ϊςτε να καλφπτουν ςχεδόν όλο το εμβαδόν 

του χϊρου των αμαξωμάτων, των διαδρόμων και των επιςκευϊν. Κυρίωσ όμωσ, ο αεριςμόσ 

του χϊρου γίνεται με τα ρεφματα αζρα που δθμιουργοφνται κατά το άνοιγμα των κυρϊν 

του κτθρίου για τα λεωφορεία μεταφζροντασ όμωσ και μεγάλθ ποςότθτασ ςκόνθσ από τον 

εξωτερικό χϊρο ςτο εςωτερικό του κτθρίου. 

Μία μικρι παρζμβαςθ ςτον εξωτερικό χϊρο του κτθρίου με φφτευςθ ψθλϊν δζνδρων και  

φυτϊν μπορεί να λειτουργιςει βελτιωτικά ςτο μικροκλίμα τθσ περιοχισ μειϊνοντασ τοπικά 

τθ κερμοκραςία του αζρα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ϊςτε ο αεριςμόσ να δίνει τθν 

αίςκθςθ δροςιάσ μειϊνοντασ ςε μεγάλο ποςοςτό τθν ανάγκθ μθχανικοφ αεριςμοφ που 

απορρζει από τθν ανάγκθ ςε ψυχρό αζρα και τθν χριςθ κλιματιςμοφ.  

Ακόμθ, κρίνεται ςυμφζρουςα θ θλιοπροςταςία των ανοιγμάτων, δθλαδι των κυρϊν με τθ 

μζκοδο τθσ κινθτισ θλιοπροςταςίασ ι με προβόλουσ πάνω από τα ανοίγματα αυτά. 

 

 

12Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ 

Ο εξαεριςμόσ του κτθρίου γίνεται με ζνα αρικμό εξαεριςτιρων και όχι με ςφςτθμα 

εξαεριςμοφ. Γίνεται με εξαεριςτιρεσ που βρίςκονται ςτο επίπεδο των τοίχων του κελφφουσ 

ςτα τηάμια μεταξφ των τοίχων και τθσ οροφισ και με εξαεριςτιρεσ που βρίςκονται ςτθν 

οροφι. Ο εξαεριςμόσ δεν είναι επαρκισ αφοφ αποτυγχάνει να ανανεϊςει τον αζρα ςε 

μεγάλο βακμό και να απομακρφνει τθ ςκόνθ που ειςζρχεται λόγω του φυςικοφ αεριςμοφ 

και των αερίων που εκλφονται από τισ εργαςίεσ του ςυνεργείου. Για αυτό το λόγο 

προτείνεται, χωρίσ να εξοικονομείται κάποιο ποςοςτό ενζργειασ, αντικατάςταςι του με 

ςφςτθμα χοανϊν τεχνθτοφ αεριςμοφ παρόμοιο με εκείνα που υπάρχουν ςε μαγειρεία και 

εργαςτιρια με χοάνεσ ελεφκερεσ ςτο κζντρο κάκε  χϊρου και χοάνεσ επί τοίχου 

τοποκετθμζνεσ πάνω ακριβϊσ από τισ κζςεισ και τουσ πάγκουσ εργαςίασ. 
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Εικόνα 15: Επιτοίχια χοάνθ εξαεριςμοφ και ελεφκερεσ χοάνεσ εξαεριςμοφ 

 

13Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ του κτθρίου είναι ζνασ από τουσ δφο  πιο ενεργοβόρουσ 

τομείσ τθσ εγκατάςταςθσ με μζγιςτθ κατανάλωςθ τα 1,3MW. Για να μειωκεί όςο το 

δυνατόν θ ςυνολικι κατανάλωςθ μποροφν να γίνουν τα εξισ:  

Η αντικατάςταςθ των περιςςότερων παλαιϊν μθχανθμάτων με νζα, οικονομικότερα που 

εκμεταλλεφονται τισ νζεσ τεχνολογίεσ αρτιότερα. 

Η ςωςτι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ που μπορεί να μειϊςει τθν κατανάλωςθ ρεφματοσ. 

Η ενθμζρωςθ και απαραίτθτθ επιμόρφωςθ του προςωπικοφ για τθν αποδοτικότερθ 

εργαςία ςε κάκε μθχάνθμα. 

Η διόρκωςθ του ςυντελεςτι ιςχφοσ τθσ εγκατάςταςθσ, αφοφ λόγω των κινθτιρων και των 

φωτιςτικϊν φκοριςμοφ θ εγκατάςταςθ λειτουργεί ςυνολικά ςαν ζνα επαγωγικό φορτίο, 

κάνοντασ αντιςτάκμιςθ για όλο το κτιριο ι και τοπικά ςε κάκε τμιμα αφοφ θ διόρκωςθ 

που γίνεται αφορά όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. 

      

 

14Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΣΙΜΟΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο φωτιςμόσ του κτθρίου όπωσ φάνθκε παραπάνω γίνεται κυρίωσ με λάμπεσ φκοριςμοφ 

είτε πρόκειται για το γενικό φωτιςμό είτε για το φωτιςμό των πάγκων εργαςίασ. 

Αποδείχκθκε όμωσ ότι δεν είναι επαρκισ για τθ ςωςτι και εφρυκμθ εργαςία κακϊσ θ 

ςτάκμθ φωτιςμοφ είναι μικρότερθ από εκείνθ που πρζπει για γενικό φωτιςμό και 

μικρότερθ από ότι πρζπει για φωτιςμό ςυνεργείου και χϊρων υγιεινισ. Ρρζπει λοιπόν, θ 

ςτάκμθ φωτιςμοφ να αυξθκεί με τθν προςκικθ νζων λαμπτιρων μετά από αντίςτοιχθ 

μελζτθ. 
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ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Για τθν πραγματοποίθςθ του τεχνθτοφ φωτιςμοφ χρθςιμοποιοφνται διάφοροι λαμπτιρεσ, 

εξυπθρετϊντασ διάφορεσ ανάγκεσ, ζχοντασ μικτι ι μεγάλθ διάρκεια ηωισ-λειτουργίασ και 

καταναλϊνοντασ διαφορετικι ιςχφ το κάκε είδοσ.  

Λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ 

Οι λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, όπωσ εκείνοι που χρθςιμοποιοφνται ςτα φωτιςτικά τφπου 
χελϊνα, ζχουν χαμθλό κόςτοσ αγοράσ και ςυντιρθςθσ, προςφζρουν άριςτθ απόδοςθ 
χρωμάτων, επιδζχονται άμεςθ ζναυςθ, επανζναυςθ και λειτουργοφν χωρίσ πρόβλθμα ςε 
οποιαδιποτε κζςθ (οριηόντια, κατακόρυφθ, διαγϊνια). Το μειονζκτθμά τουσ είναι θ μεγάλθ 
κατανάλωςθ ενζργειασ και θ μικρι διάρκεια ηωισ τουσ. 

 
Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ 

Οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ φωτεινι απόδοςθ ςε ςχζςθ με τουσ 
λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, ενϊ θ διάρκεια ηωισ τουσ ξεπερνά τισ 6.000 ϊρεσ και 
καταναλϊνουν ζωσ και 80% λιγότερθ ενζργεια. 
Οι οικονομικοί λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, για το ίδιο επίπεδο φωτεινότθτασ με τουσ κοινοφσ 
λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, ζχουν 10 φορζσ μεγαλφτερο χρόνο ηωισ (10.000 ϊρεσ). Το 
κόςτοσ αγοράσ τουσ είναι μεν μεγαλφτερο αλλά το ςυνολικό οικονομικό όφελοσ κατά τθ 
χριςθ τουσ είναι ςθμαντικό ωσ αποτζλεςμα τθσ χαμθλισ κατανάλωςθσ ρεφματοσ και τθσ 
μεγαλφτερθσ διάρκειασ ηωισ τουσ (1 λαμπτιρασ χαμθλισ κατανάλωςθσ αντιςτοιχεί με 10 
κοινοφσ λαμπτιρεσ). 

Επίςθσ, υπάρχουν και οι λαμπτιρεσ LED οι οποίοι όμωσ ακόμθ δεν είναι προσ εφαρμογι ςε 
τόςο μεγάλθσ κλίμακασ εγκατάςταςθ γιατί το κόςτοσ τουσ είναι απαγορευτικό παρόλο που 
εξοικονομοφν περιςςότερθ ενζργεια από τα παραπάνω. 

Ραρακάτω δίνεται θ αντιςτοιχία ιςχφοσ λαμπτιρα χαμθλισ κατανάλωςθσ και κοινοφ 
λαμπτιρα για το ίδιο επίπεδο φωτιςμοφ. 

 

Λαμπτήρασ χαμηλήσ 
κατανάλωςησ 

Κοινόσ λαμπτήρασ 
πυρακτώςεωσ 

5 W 

7 W 

11 W 

15 W 

20 W 

23 W 

25 W 

40 W 

60 W 

75 W 

100 W 

120 W  
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ΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

Στο κομμάτι τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ πζρα από τθν πρόταςθ τθσ διόρκωςθσ του 

ςυνθμίτονου προτείνεται θ αφξθςθ τθσ προςκικθσ των διαφανϊν πάνελ ςτθν οροφι ζτςι 

ϊςτε να αυξθκεί όςο το δυνατόν θ χριςθ του φυςικοφ φωτιςμοφ ωσ μζςο μείωςθσ τθσ 

κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.  

Ακόμθ, για τθν ςωςτι και μζγιςτθ αξιοποίθςθ του φυςικοφ φωτιςμοφ προτείνεται θ 

εγκατάςταςθ απλϊν ςυςτθμάτων ελζγχου των φωτιςτικϊν αποτελοφμενα από αιςκθτιρα 

φυςικοφ φωτιςμοφ και αυτόματουσ διακόπτεσ ϊςτε να ςβινουν οι λαμπτιρεσ όταν ο 

αιςκθτιρασ διαπιςτϊνει ότι ο φυςικόσ φωτιςμόσ είναι επαρκισ για να τελεςτοφν όλεσ οι 

απαραίτθτεσ εργαςίεσ του αμαξοποιείου. 

Τζλοσ, προτείνεται θ αντικατάςταςθ όλων των λαμπτιρων ενεργειακισ κλάςθσ Β, δθλαδι 

εκείνων που βρίςκονται ςτα φωτιςτικά τφπου καμπάνα και ςε εκείνα με τισ λάμπεσ 

φκοριςμοφ 1,2m, 1,5m και 0,6m, με λαμπτιρεσ υψθλότερθσ απόδοςθσ ενεργειακισ 

κατθγορίασ Α, ζτςι ϊςτε να μειωκεί παραπάνω θ κατανάλωςθ για το ίδιο επίπεδο 

φωτιςμοφ. 

Τζλοσ, προτείνεται θ αντικατάςταςθ των λαμπτιρων πυρακτϊςεωσ, κλαςικζσ λάμπεσ 

βολφραμίου, με λαμπτιρεσ φκοριςμοφ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ ϊςτε να μειωκεί θ 

κατανάλωςθ ςτο ζνα πζμπτο τθσ τωρινισ καταναλιςκόμενθσ ιςχφοσ. 

 

 

15ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΕ ΠΡΟΣΑΕΙ 

Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ 

Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ βιοκλιματικοφ κτιρίου αποτελεί ζνα ςυνδυαςμό από διάφορα ςτοιχεία. 
Τα υλικά, θ διάταξθ των χϊρων, θ φφτευςθ γφρω από το ςπίτι δθμιουργοφν ζνα μικροκλίμα 
που εξαςφαλίηει ςυνκικεσ κερμικισ και οπτικισ άνεςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Η 
φφτευςθ δζντρων και αναρριχθτικϊν φυτϊν προςφζρει ςκιά το καλοκαίρι και οι ςτζγεσ, τα 
παράκυρα, οι τοίχοι που ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ  ζχουν ςχεδιαςτεί και κτιςκεί 
ςωςτά, λειτουργοφν άλλοτε ςαν ςυλλζκτεσ και άλλοτε ςαν ‘πομποί’ ηζςτθσ, δροςιάσ και 
φυςικοφ αεριςμοφ. Με τθν τεχνικι αυτι το κτίριο μπορεί να αξιοποιιςει τθν θλιακι 
ενζργεια χωρίσ τθ μεςολάβθςθ κάποιασ ςυςκευισ, δθλαδι με τα λεγόμενα πακθτικά 
θλιακά ςυςτιματα. Συνολικά, τα βιοκλιματικά κτίρια παρουςιάηουν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ τθσ τάξθσ του 30% ςε ςχζςθ με αντίςτοιχα κτίρια που διακζτουν μόνο 
κερμομόνωςθ. Η τεχνικι αυτι γίνεται ςε ςυνδυαςμό πάντα με διάφορουσ αυτοματιςμοφσ 
όπωσ αιςκθτιρεσ και κερμοςτάτεσ και μαηί με άλλεσ τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ. 
Στον παρόν κτιριο ο ςχεδιαςμόσ του από τθν αρχι με χριςθ τθσ βιοκλιματικισ είναι 
ανζφικτοσ όμωσ μικρζσ παρεμβάςεισ ςτον περίγυρο του κτθρίου είναι ικανζσ να αλλάξουν 
το μικροκλίμα τθσ περιοχισ προσ όφελοσ του ίδιου του κτθρίου και των γφρω του.  
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Φωτοβολταϊκά 

Κάκε τετραγωνικό μζτρο επιφάνειασ τθσ χϊρασ μασ δζχεται κατά μζςον όρο 4,6 
κιλοβατϊρεσ τθν θμζρα υπό τθ μορφι θλιακισ ακτινοβολίασ. Αυτό που κάνουν τα 
φωτοβολταϊκά είναι να μετατρζπουν ζνα μζροσ απ' αυτιν τθν ενζργεια ςε θλεκτριςμό . Η 
μετατροπι γίνεται ακόρυβα, αξιόπιςτα και με μθδενικι ρφπανςθ. Χαρακτθριςτικό των 
φωτοβολταϊκϊν είναι ότι εξακολουκοφν να αποδίδουν και με το διάχυτο φωσ μιασ 
ςυννεφιαςμζνθσ μζρασ (ςε ζνα ποςοςτό τθσ μζγιςτθσ ιςχφοσ). Επίςθσ, μποροφν να 
αποτελζςουν δομικά και διακοςμθτικά ςτοιχεία ενόσ κτιρίου. 
Για λόγουσ ενεργειακισ απόδοςθσ και οικονομίασ, τα φωτοβολταϊκά ςυνιςτϊνται κυρίωσ 
για τθν πλιρωςθ μζρουσ του φωτιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ τοποκετοφμενα ςτθν οροφι του 
κτθρίου ςτθν οποία υπάρχει επαρκισ θλιοφάνεια όλο το χρόνο.  

 

 

Εικόνα 16: Φωτοβολταϊκά πάνελ 

 

ΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ 

Η πράςινθ ςτζγθ αναφζρεται ςτθν φφτευςθ διάφορων φυτϊν ςτισ ςτζγεσ των κτθρίων με 

αποτζλεςμα περιβαλλοντικά, αιςκθτικά οφζλθ και φυςικά εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Ουςιαςτικά είναι ακόμθ μία τεχνικι βελτίωςθσ του μικροκλίματοσ και είναι ιδανικι ςε 

πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ οποφ δεν υπάρχουν πολλοί ελεφκεροι χϊροι. Το 

περιβαλλοντικό όφελοσ από μία τζτοια ενζργεια είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 

ατμόςφαιρασ και το αιςκθτικό-κοινωνικό όφελοσ είναι θ αξιοποίθςθ ενόσ άχρθςτου χϊρου 

ςε ζνα χϊρο πραςίνου και ομορφιάσ, 

Το όφελοσ ςτθν ενεργειακι απόδοςθ είναι θ κερμομόνωςθ που παρζχουν οι πράςινεσ 

ςτζγεσ μειϊνοντασ με αυτό τον τρόπο τθ χριςθ κλιματιςμοφ ι τθ χριςθ καλοριφζρ. 

Στον υπάρχουν κτιριο θ διαμόρφωςθ μίασ πράςινθσ ςτζγθσ ςτθν οροφι του κτθρίου είναι 

μία καλι λφςθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ λόγω  του μεγάλου και αχρθςιμοποίθτου εμβαδοφ 

τθσ προςφζροντασ τθν απαραίτθτθ κερμομόνωςθ τθσ οροφισ. 
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Εικόνα 17: Ρράςινθ ςτζγθ 

 

16Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Κατά τθν αποτφπωςθ του κτθρίου ςτο πρϊτο μζροσ ζγινε μία προςπάκεια να περιγραφεί 

πλιρωσ θ κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, θ εγκαταςτάςεισ 

κζρμανςθσ, εξαεριςμοφ, ανεμιςμοφ, οι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ κακϊσ και το κτθριακό 

κζλυφοσ.  

Μζςα από τθν αποτφπωςθ των προαναφερκζντων ςτοιχείων φάνθκε ότι ενϊ θ 

εγκατάςταςθ είναι λειτουργικι χρειάηεται κάποιεσ αλλαγζσ- βελτιϊςεισ ϊςτε να είναι 

ακόμα πιο αποδοτικι, όςον αφορά τθν κατανάλωςθ ενζργειασ αλλά και τθν πλιρωςθ τθσ 

εργαςίασ. Αναπτφχκθκαν λοιπόν, προτάςεισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ που μπορεί να 

μειϊςουν τθν καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςε μεγάλο βακμό και τονίςτθκαν ςθμεία όπου ο 

κτθριακόσ εξοπλιςμόσ είναι μθ επαρκισ και χριηει περαιτζρω μελζτθσ ϊςτε να 

ςυμμορφωκεί με τουσ απαραίτθτουσ κανονιςμοφσ και να επιτελείται πιο αποδοτικά θ 

εργαςία. 

Οι προτάςεισ που αναπτφχκθκαν, επιλζχκθκαν από μζςα από μία λίςτα άλλων μεκόδων 

εξοικονόμθςθσ μζςα από διάφορα κριτιρια. Τα βαςικότερα ιταν θ εξοικονόμθςθ τθσ 

ενζργειασ, το κόςτοσ που απαιτείται για τθν εγκατάςταςι των υλικϊν-μθχανθμάτων που 

απαιτοφνται, τα πλεονεκτιματα που εμφανίηουν ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ τεχνικζσ και τυχόν 

μειονεκτιματα που μπορεί να παρουςιάςουν περιβαλλοντικά και κζματα επιπτϊςεων ςτον 

ανκρϊπινο οργανιςμό. Ρροκρίκθκαν  21  ςυνολικά προτάςεισ, άμεςα εφαρμόςιμεσ που οι 

περιςςότερεσ απαιτοφν μόνο απλζσ παρεμβάςεισ εκμεταλλευόμενεσ κυρίωσ τθ μείωςθ των 

απωλειϊν κερμότθτασ και τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ είτε για κζρμανςθ είτε 

για φωτιςμό. Τα οφζλθ κάκε παρζμβαςθσ ςυντελοφν ςτθ δραςτικι μείωςθ τθσ 

καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και ςτον εξορκολογιςμό τθσ χριςθσ τθσ ςε ποςοςτό που κατά 

μζςο όρο φκάνει το 50% ςε ςχζςθ με τα τωρινά επίπεδα κατανάλωςθσ,  χωρίσ να μειϊνεται 

το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Στο παράρτθμα παρουςιάηονται φωτογραφίεσ των πινάκων και του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ τουσ, 

φωτογραφίεσ του χϊρου κακϊσ και πίνακεσ με τισ βαςικζσ μετατροπζσ από μονάδεσ 

ενζργειασ ςε άλλεσ βαςικζσ για τουσ υπολογιςμοφσ που αναπτφχκθκαν παραπάνω. 

 

ΙΣΦΥΣ και ΤΟΕ 

    1PS =   735,48 W 

    1HP =   745,70 W 

    1Btu/h =   0,29308 W 

    1kpm/s =   9,8065 W 

    1kcal/h =   1,1630 W 

1kcal = 1.0E-7 toe 
 

 

Ρίνακασ μετατροπισ μονάδων ςε Watt και toe. 

(toe=ΤΙΠ=Tόνοι Ιζοδύναμου Πεηρελαίου) 

Ακολουκοφν οι πίνακεσ που βοθκοφν ςτον υπολογιςμό τθσ ςτάκμθσ φωτιςμοφ. 

 

Ρίνακασ είδουσ φωτιςμοφ ανάλογα με τθ διεφκυνςθ τθσ φωτεινισ δζςμθσ. 
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Ρίνακασ ςυντελεςτι ελάττωςθσ του φωτιςμοφ (ν) ανάλογα με τθ κακαρότθτα του χϊρου. 

 

 

Ρίνακασ που με βάςθ το χρϊμα τθσ εκάςτοτε επιφάνειασ δίνει το ποςοςτό ανάκλαςθσ 

φωτιςμοφ. 

 

 

Ρίνακασ ςυντελεςτι απόδοςθσ του φωτιςμοφ (n) για άμεςο φωτιςμό όπωσ ςτο κτιριο τθσ παλιάσ 

επιςκευαςτικισ βάςθσ. 
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Ρίνακασ απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ φωτιςμοφ εςωτερικϊν εργοςταςιακϊν χϊρων. 

 

Ακολουκοφν οι φωτογραφίεσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των ςωμάτων κζρμανςθσ ϊςτε να 

δϊςουν μία καλφτερθ εικόνα για τθ χριςθ τουσ και τισ ανάγκεσ που εξυπθρετοφν ςτο κτιριο.  

 

 

 



95 
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Τζλοσ, παρουςιάηονται φωτογραφίεσ των θλεκτρικϊν πινάκων τθσ εγκατάςταςθσ ςυμπλθρϊνοντασ 

με αυτό τον τρόπο τθν θλεκτρολογικι αποτφπωςθ τθσ εγκατάςταςθσ μαηί με τα θλεκτρολογικά 

ςχζδια, τισ περιγραφζσ και τισ καταναλϊςεισ που υπολογίςκθκαν και παρατζκθκαν παραπάνω.  
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To Convert To Multiply 

By 

Btu/hr Horsepower 0.0003929 

Btu/hr Gram-cal/sec 0.07 

Btu/hr Foot-pounds/sec 0.2162 

Btu/hr Watts 0.2931 

Btu/min Kilowatts 0.01757 

Btu/min Horsepower 0.02356 

Btu/min Foot-lbs/sec 12.96 

Btu/min Watts 17.57 

Foot-pounds/min Kilowatts 0.0000226 

Foot-pounds/min Horsepower 0.0000303 

Foot-pounds/min Kg-calories/min 0.000324 

Foot-pounds/min Btu/min 0.001286 

Foot-pounds/min Foot-pounds/sec 0.01667 

Foot-pounds/sec Horsepower 0.000818 

Foot-pounds/sec Kilowatts 0.001356 

Foot-pounds/sec Btu/min 0.07717 

Foot-pounds/sec Kg-calories/min 1.01945 

Foot-pounds/sec Btu/hr 4.6263 

Horsepower Kilowatts 0.7457 

Horsepower Kg-calories/min 10.68 

Horsepower Btu/min 42.44 
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Horsepower Foot-lbs/sec 550 

Horsepower Watts 745.7 

Horsepower Foot-lbs/min 33000 

Horsepower (boiler) Kilowatts 9.803 

Horsepower (boiler) Btu/hr 33479 

Horsepower (metric) Horsepower 0.9863 

Kilowatts Horsepower 1.341 

Kilowatts Kg-calories/min 14.34 

Kilowatts Btu/min 56.92 

Kilowatts Foot-lbs/sec 737.6 

Kilowatts Watts 1000 

Kilowatts Foot-lbs/min 44260 

Watt (international) Watt (absolute) 1.0002 

Watts Kilowatts 0.001 

Watts Horsepower 0.001341 

Watts Horsepower 

(metric) 

0.00136 

Watts Kg-calories/min 0.01433 

Watts Btu/min 0.05688 

Watts Foot-lbs/sec 0.7378 

Watts Btu/hr 3.4129 

Watts Foot-lbs/min 44.27 

Watts Erg/sec 107 

Watts (absolute) Btu (mean)/min 0.056884 

Watts (absolute) Joules/sec 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ειςαγωγι ςτο μθχανολογικό και θλεκτρολογικό ςχζδιο, Ρ.Δ. Μποφρκασ Κακθγθτισ Ε.Μ.Ρ. 

Εφαρμογζσ κτιριακϊν και βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, Ρ.Δ. Μποφρκασ Κακθγθτισ Ε.Μ.Ρ. 

http://www.ypeka.gr Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

http://www.mcit.gov.cy Υπουργείο Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ Κφπρου 

http://doc.texnikoi.gr Ιςτοςελίδα Ελλινων μθχανικϊν και τεχνικϊν 

http://www.wwf.gr WWF (πάνω ςε κζματα πράςινθσ ενζργειασ) 

http://www.buildings.gr  Κτθριακά κζματα 

http://www.eppo.go.th Μετατροπζσ μονάδων  

http://www.mhi-inc.com Μετατροπζσ μονάδων 

http://www.unitjuggler.com/ Μετατροπζσ μονάδων 

Ραραδείγματα μελετϊν- επικεωριςεων ενεργειακισ απόδοςθσ Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ 

Κανονιςμοί ενεργειακισ απόδοςθσ ΤΟΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 

 

 

http://www.ypeka.gr/
http://www.mcit.gov.cy/
http://doc.texnikoi.gr/
http://www.wwf.gr/
http://www.buildings.gr/
http://www.eppo.go.th/
http://www.mhi-inc.com/
http://www.unitjuggler.com/

