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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε επέµβαση στο 
λεβητοστάσιο, καλό είναι να 
προβούµε σε τρεις παρεµβά-
σεις:
• Να τοποθετήσουµε θερµοστα-
τικές κεφαλές σε κάθε σώµα 
θέρµανσης και καλοριφέρ. Ετσι 
κάθε σώµα γίνεται ανεξάρτητο, 
ρυθµίζεται και ελέγχεται ανάλο-
γα µε τη θερµοκρασία του χώ-
ρου, γιατί κάθε χώρος ανάλογα 
µε τη χρήση, τον προσανατολι-
σµό ή τις πρόσθετες πηγές ενέρ-
γειες έχει διαφορετικές ανάγκες 
θέρµανσης. Η τοποθέτηση αυτή 
δεν χρειάζεται ούτε συνδέσεις 
ούτε καλώδια.
• Να αντικαταστήσουµε τον α-
πλό θερµοστάτη µε ηλεκτρονικό 
χρονοθερµοστάτη, που σηµαίνει 
λειτουργία µε ακρίβεια και συγ-
χρόνως λειτουργία βάσει προ-
γράµµατος. Να σηµειώσουµε 
ότι κάθε βαθµός πάνω από τους 
20οC, σηµαίνει κατανάλωση 
καυσίµου 6-7%.
• Να εγκαταστήσουµε αυτοµα-
τισµό αντιστάθµισης, που ρυθ-
µίζει τη θερµοκρασία του νερού 
που πηγαίνει προς τα σώµατα, 
ώστε να είναι αντιστρόφως ανά-

λογη προς την εξωτερική θερ-
µοκρασία. Αυτές οι επεµβάσεις 
είναι µικρού κόστους και µπο-
ρούν να προσφέρουν οικονοµία 
µέχρι και 20%, αποσβένονται δε 
συνήθως σε λιγότερο από ένα 
χρόνο και χρήσιµο είναι να γί-
νουν πριν από οποιαδήποτε άλ-
λη επέµβαση υψηλότερου κό-
στους.

Στις πολυκατοικίες, η ασύρ-
µατη θερµιδοµέτρηση αποτελεί 
λύση για την εξοικονόµηση ε-
νέργειας. Ο θερµιδοµετρητής 
καταγράφει τις θερµίδες που 
καταναλώνει κάθε θερµαντικό 
σώµα χωριστά και έτσι υπάρχει 
το κίνητρο στον κάθε χρήστη να 
κάνει εξοικονόµηση, κάτι που 
δεν µπορεί να γίνει µε την ωρο-
µέτρηση. Το σύστηµα αυτό συ-
νίσταται από: ένα θερµοστατικό 

διακόπτη µε θερµοστατική κε-
φαλή, που αντικαθιστά τον πά-
νω παλιό διακόπτη, έναν θερµι-
δοµετρητή που κολλάει στην 
µπροστινή πλευρά του σώµατος 
και µεταφέρει ασύρµατα τις µε-
τρήσεις και ένα δέκτη τοποθε-
τηµένο στο κλιµακοστάσιο που 
λαµβάνει τις µετρήσεις. 

Οταν το σύστηµα είναι µονο-
σωλήνιο αντί για θερµιδοµετρη-
τής σε κάθε σώµα, τοποθετείται 
θερµιδοµετρητής γραµµής. Επι-
πλέον στο λεβητοστάσιο εγκα-
θίσταται ένας αυτοµατισµός α-
ντιστάθµισης. Για την εφαρµογή 
αυτής της λύσης πρέπει να συµ-
φωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες. 
Τέλος, το σύστηµα είναι ασύρ-
µατο και δεν απαιτείται καµία 
καλωδίωση µέσα στο σπίτι και 
µπορεί να προσφέρει οικονοµία 
µέχρι και 40%, υπό την έννοια 
της ορθολογικοποίησης της χρή-
σης.
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ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Οικονοµία µε µικρές κινήσεις

Στην Ελλάδα καταναλώνουµε 2,5 - 3 φορές περισσότερη ενέργεια για να 
ζεστάνουµε τα σπίτια µας απ' ό,τι στη Γερµανία και τη Σουηδία, σε απόλυτη 
σύγκριση, όταν µάλιστα εκεί η µέση χειµερινή θερµοκρασία είναι -15οC.

Με το σύστηµα της ασύρµατης θερµιδοµέτρησης, οι 
ιδιοκτήτες διαµερισµάτων µπορούν να κάνουν οικονο-
µία στα έξοδα θέρµανσης έως και 40%.ΘέρµανσηΘέρµανσηΑφιέρωµα

Καινοτόµοι 
καυστήρες
Καινούργιες καινοτό-
µες τεχνολογίες καυ-
στήρων πετρελαίου 
όπως και ο συνδυασµός 
µε ΑΠΕ και δη υβριδι-
κών συστηµάτων προσ-
δοκούν να αυξήσουν 
σηµαντικά το ενδιαφέ-
ρον για χρήση του πε-
τρελαίου θέρµανσης. Ο 
συνδυασµός καυστήρα 
πετρελαίου θέρµανσης 
καινούργιας τεχνολο-
γίας µε συνεχή διαβάθ-
µιση µε λέβητες συ-
µπύκνωσης (από το 
2015 µε ευρωπαϊκή 
οδηγία) και µε σύστηµα 
αντιστάθµισης θα προ-
σφέρει σηµαντική 
εξοικονόµηση σε σχέ-
ση µε τα σηµερινά 
συµβατικά συστήµατα.
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ετά την εξαγγελία της αύξησης της τιµής 
του πετρελαίου θέρµανσης, ο κόσµος έ-
χει σαστίσει. Ακούει ότι η λύση είναι τα 
τζάκια, το πέλετ, οι σόµπες, οι ηλεκτρικοί 

λέβητες, οι λέβητες ιόντων κ.λπ.
Πρέπει να επισηµάνουµε εξαρχής ότι η κάθε πε-

ρίπτωση, η κάθε κατοικία απαιτεί τη δική της λύση. 
Το σύστηµα θέρµανσης που τοποθέτησε ο γείτονας 
δεν σηµαίνει ότι κάνει και για µένα. Στην Ελλάδα 
καταναλώνουµε 2,5 - 3 φορές περισσότερη ενέρ-
γεια για να ζεστάνουµε τα σπίτια µας απ΄ ό,τι στη 
Γερµανία και τη Σουηδία, σε απόλυτη σύγκριση, 
όταν µάλιστα εκεί η µέση χειµερινή θερµοκρασία 
είναι -15οC.

Τι φταίει γι' αυτό; Φταίνε οι κακές κατασκευές 
των κτιρίων (µόνωση κ.λπ.), τα µηχανήµατα κακής 
ποιότητας και χαµηλού βαθµού απόδοσης, καθώς 
και η κακή χρήση τους από εµάς τους χρήστες. Αν 
προσθέσουµε σ’ αυτά και τον τρόπο λειτουργίας 
του καλοριφέρ έχουµε το πρόβληµα σε όλες του τις 
διαστάσεις. Συµπερασµατικά λοιπόν καταλήγουµε 
ότι πρέπει να αλλάξουµε τις συνήθειές µας, την κα-
θηµερινότητά µας, την κουλτούρα µας ως χρήστη 
και καταναλωτή. Οπως είναι γνωστό αυτή την πε-
ρίοδο προβάλλεται µε ιδιαίτερη δηµοσιότητα το 
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ΄ οίκον» που χρηµα-
τοδοτεί τις ενεργειακές βελτιώσεις στις κατοικίες 
και καλύπτει µονώσεις, διπλά τζάµια, ηλιακά και 
θέρµανση.

Να τονίσουµε εξαρχής ότι η θέρµανση είναι η 
µικρότερου κόστους επέµβαση στις κατοικίες και 
αυτή που κάνει ταχύτερα απόσβεση, συγκρινόµενη 
µε τις άλλες επιδοτούµενες επεµβάσεις.

 Επεµβάσεις στο λεβητοστάσιο 
Πριν προβούµε σε οποιαδήποτε επέµβαση στο λε-
βητοστάσιο, πρέπει να ελέγξουµε αν ο υπάρχων 
λέβητας είναι καλά ρυθµισµένος, οι σωληνώσεις 
είναι µονωµένες και κυρίως ότι το µέγεθος του λέ-
βητα είναι το σωστό, γιατί το σύνηθες είναι ο λέβη-
τας να είναι υπερδιαστασιολογηµένος.

1 Η ηλεκτρική θέρµανση, είτε πρόκειται για 
πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας είτε για ηλε-
κτρικούς λέβητες, είτε για λέβητες ιόντων, µπο-

ρεί να έχει χαµηλό κόστος εγκατάστασης, αλλά εί-
ναι η πλέον αντιοικονοµική µέθοδος θέρµανσης. 
∆εν προσφέρεται για την πλήρη κάλυψη µονίµου 
κατοικίας.

2Τζάκια: Το κλασικό τζάκι όταν λειτουργεί 
όπως το ξέρουµε, µας αποδίδει λιγότερο α-
πό το 20% της ισχύος του στον χώρο. Αν εί-

ναι υδραυλικό (δηλ. συνδέεται µε θερµαντικά σώ-
µατα) ή µε ζεστού αέρα (δηλ. έχει σύστηµα θέρµαν-
σης του αέρα του χώρου) τότε η απόδοσή του αυξά-
νεται. Γίνεται όµως αντιληπτό ότι απαιτείται η συ-
νεχής προµήθεια ξύλων για τη λειτουργία του τζα-
κιού και καθηµερινά διαρκής καθαρισµός αυτού 
από τη στάχτη, για καλύτερη απόδοση.

3Λέβητες ξύλου: Η τοποθέτηση του λέβητα 
απαιτεί ξεχωριστό χώρο (λεβητοστάσιο) και 
χώρο αποθήκευσης για τα ξύλα. Εχει µεγάλη 

απασχόληση για τη συχνή τροφοδοσία του λέβητα 
µε ξύλα και για τον καθαρισµό του και αφορά βε-
βαίως κατοικίες εκτός αστικών περιοχών.

4Λέβητες πυρηνόξυλου - κουκουτσιών 
κ.λπ: Οι λέβητες αυτοί χρησιµοποιούν ως 
καύσιµο τα κατάλοιπα από την επεξεργασία 

των πυρήνων της ελιάς και κουκούτσια διάφορων 
καρπών. Το πλεονέκτηµά τους είναι ότι η τροφο-
δοσία της εστίας γίνεται αυτόµατα.

5Λέβητες πέλετ: Το πέλετ είναι συσσωµα-
τώµατα ξύλου (πριονιδιού), η τροφοδοσία 
γίνεται αυτόµατα, αλλά δεν παύει να έχει α-

πασχόληση για τη µεταφορά, την τροφοδοσία και 
τον καθαρισµό. Απαιτείται χώρος αποθήκευσης και 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ποιότητα 
του πέλετ, καθότι δεν είναι σταθερή. ∆ιατίθενται 
λέβητες για λεβητοστάσιο αλλά και για µέσα στο 
σπίτι, που συνδέονται µε τα σώµατα θέρµανσης.

6Λέβητες πετρελαίου: Παρά την υψηλή τι-
µή του πετρελαίου, αυτό συνεχίζει να είναι 
η µοναδική επιλογή για ορισµένες περιοχές, 

αρκεί τα κριτήρια αγοράς να µην είναι µόνο οικο-
νοµικά. Λόγω της µειωµένης ζήτησης του πετρε-
λαίου θέρµανσης διεθνώς, η βιοµηχανία πετρελαί-
ου θέρµανσης επενδύει σε καινοτόµα προϊόντα-
τεχνολογίες. Καινούργιες καινοτόµες τεχνολογίες 
καυστήρων πετρελαίου όπως και ο συνδυασµός µε 
ΑΠΕ και δη υβριδικών συστηµάτων προσδοκούν 
να αυξήσουν σηµαντικά το ενδιαφέρον για χρήση 
του πετρελαίου θέρµανσης. Ο συνδυασµός καυστή-
ρα πετρελαίου θέρµανσης καινούργιας τεχνολογί-
ας µε συνεχή διαβάθµιση µε λέβητες συµπύκνωσης 
(από το 2015 µε ευρωπαϊκή οδηγία), µε σύστηµα 
αντιστάθµισης και χωρίς υπερδιαστασιολόγηση του 
λέβητα θα προσφέρει σηµαντική εξοικονόµηση σε 
σχέση µε τα σηµερινά συµβατικά συστήµατα που 
φτάνει έως το 50%. Σήµερα που το κόστος του πε-
τρελαίου έχει υψηλή τιµή, αυτό που προέχει και 
πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής είναι το κό-
στος λειτουργίας και όχι το κόστος αγοράς. Γενικά, 
παρά τις ενεργειακές εξελίξεις, το πετρέλαιο θέρ-
µανσης θα συνεχίσει να είναι επίκαιρο.

7Φυσικό αέριο: Αν έχουµε να κάνουµε µε 
κεντρικό λεβητοστάσιο, τότε αυτό που απαι-
τείται είναι να αντικαταστήσουµε τον καυ-

στήρα πετρελαίου µε καυστήρα φυσικού αερίου.
Εχει πολλά πλεονεκτήµατα: Είναι φθηνότερο 

κατά 30-35% σε σχέση µε το πετρέλαιο (όπως έχει 
εξαγγελθεί), είναι καθαρό, πρώτα το καταναλώνεις 
και µετά το πληρώνεις και είσαι σίγουρος για την 
καταναλισκόµενη ποσότητα. Αν πρόκειται για µο-
νοκατοικίες ή διαµερίσµατα πολυκατοικιών που 
έχουν αποκοπεί από την πολυκατοικία, κατόπιν 
συναίνεσης των συγκατοίκων, µπορούν να τοπο-
θετηθούν επιτοίχιοι λέβητες αερίου, που δεν έχουν 
απώλειες από τις σωληνώσεις, κάθε διαµέρισµα έ-
χει πλήρη αυτονοµία και τέλος έχουν και δυνατό-
τητα παραγωγής ζεστού νερού, που τους κάνουν 
ακόµα οικονοµικότερους στην κατανάλωση. Οι λέ-
βητες συµπύκνωσης αερίου επιτυγχάνουν περαι-
τέρω -περίπου 15%- οικονοµία καυσίµου.

8Αερόψυκτες και Υδρόψυκτες Αντλίες 
Θερµότητας: Αντλούν ενέργεια από το πε-
ριβάλλον για την παραγωγή θέρµανσης, που 

σηµαίνει ότι καταναλώνουν ένα πολύ µικρό ποσο-
στό ηλεκτρικής ενέργειας (το 30 % της ονοµαστικής 
τους ισχύος), ενώ το υπόλοιπο το αντλούν από το 
περιβάλλον. Οταν αντλούν τη θερµότητα από τον 
αέρα είναι αερόψυκτες και όταν αντλούν τη θερµό-
τητα από τη γη, είναι υδρόψυκτες ή γεωθερµικές. 
Λόγω της συναλλαγής τους µε το περιβάλλον, ο 
βαθµός απόδοσής τους δεν είναι σταθερός, αλλά 
επηρεάζεται από τις θερµοκρασιακές συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Γενικά, µια αντλία θερµότητας µπο-
ρεί να αντικαταστήσει τον υπάρχοντα λέβητα πετρε-
λαίου επιτυγχάνοντας οικονοµία µέχρι και 80%.

9Ηλιοθερµία: Η ηλιακή ενέργεια, στην πε-
ρίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται όχι µόνο για 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως, αλλά και 

για θέρµανση µε τη χρήση θερµοδοχείων µεγάλου 
όγκου, λόγω απόκλισης µεταξύ προσφοράς ηλια-
κής ενέργειας και ζήτησης θερµότητας. Για την α-
κρίβεια, το σύστηµα είναι σύστηµα υποβοήθησης 
της θέρµανσης και συνδυάζεται πάντα µε λέβητα, 
αντλία θερµότητας κ.λπ.

Η θέρµανση είναι η µικρότε-
ρου κόστους επέµβαση και 
αυτή που κάνει ταχύτερα 
απόσβεση, συγκρινόµενη 
µε τις άλλες επιδοτούµενες 
ενεργειακές βελτιώσεις. 
Ωστόσο, κάθε κατοικία 
είναι ξεχωριστή και 
απαιτεί τη δική της λύση

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕ 
ΖΕΣΤΑ... ΚΕΡ∆Η
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καυσίµου 6-7%

Ο θερµιδοµε-
τρητής κατα-
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µίδες που 
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Με την τοποθέτηση 
θερµοστατικών 

κεφαλών, το σώµα 
θέρµανσης γίνεται 

ανεξάρτητο και 
ελέγχεται ανάλογα 
µε τη θερµοκρασία 

του χώρου.


