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ΛΔΒΖΣΔ
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΛΔΒΖΣΔ    ΤΜΠΤΚΝΧΖ

ΔΠΗΛΟΓΟ  - ΔΡΧΣΖΔΗ

ΛΔΒΖΣΔ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ-ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΝΔΡΟ-ΑΣΜΟ- ΑΔΡΑ-ΛΑΓΗ

ΑΔΡΗΟΤ-ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ-ΜΑΕΟΤΣ-ΞΤΛΟΤ-ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ θ.αΑΝΑΛΟΓΑ ΣΖ ΚΑΤΗΜΖ ΤΛΖ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

ΦΤΗΚΟΤ ΔΛΚΤΜΟΤ-ΠΗΔΣΗΚΟΗ-ΤΠΔΡΠΗΔΣΗΚΟΗΑΝΑΛΟΓΑ  ΠΗΔΖ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΖ

ΥΑΛΤΒΓΗΝΟΗ-ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΗΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΜΗΚΡΟΗ-60kW  ΜΔΑΗΟΗ-400kW  ΜΔΓΑΛΟΗ ΑΝΧ 400kW ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΧΝ
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

Οη ραιχβδηλνη ιέβεηεο θαηαζθεπάδνληαη απφ  

επεμεξγαζκέλν  θχιιν  απινχ  ράιπβα ή 

αλνμείδσηνπ ράιπβα.Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο

πξνυπνζέηεη  πνιχ  θαιά  νξγαλσκέλεο θαηα-

ζθεπαζηηθέο  κνλάδεο  κε εμεηδηθεπκέλα ηκή- καηα ,

ρεδίαζεο, Έξεπλαο θαη  Αλάπηπμεο ησλ 

πξντφλησλ.Οη εμειηγκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο 

κνλάδεο ιεβήησλ, πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ 

απηνκαηνπνηεκέλα  ζπζηήκαηα  επεμεξγαζίαο ηνπ 

κεηάιινπ θαη ξνκπνηηθέο κνλάδεο γηα ηελ  

ζπγθφιιεζε ηνπο.
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Οη ρπηνζηδεξνη ιέβεηεο απνηεινχληαη απφ μερσξηζηά ζηνηρεία (θέηεο) 

πνπ ρπηεχνληαη ρσξηζηά θαη ζπλαξκνινγνχληαη ζηελ ζπλέρεηα, 

ζρεκαηίδνληαο ην ζψκα ηνπ ιέβεηα. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη κέζσ ρχηεπζεο ( ζε θαινχπηα) ψζηε λα δνζνχλ 

νη επηζπκεηέο δηαζηάζεηο θαη γεσκεηξία. Λφγσ ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηα 

ηνηρψκαηα ηνπο έρνπλ κεγάιν πάρνο (γχξσ ζηα 7-8 mm) κε ζπλέπεηα λα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ην κεγάιν ηνπο βάξνο.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟΗ ΛΔΒΖΣΔ
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΜΗΚΡΟΗ-60kW  ΜΔΑΗΟΗ-400kW  ΜΔΓΑΛΟΗ ΑΝΧ 400kW ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΣΧΝ

Οη κηθξνί ιέβεηεο ηζρχνο κέρξη 60 kW είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηε ζέξκαλζε ηεο θαηνηθίαο κε παξάιιειε παξαγσγή 

δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο.

Γεπηεξεπφλησο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηθξέο επαγγεικαηηθέο 

εθαξκνγέ ο φπσο π.ρ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο γηα κηθξά 

μελνδν ρεία, εζηηαηφξηα θιπ.        

Οη κεζαίνη ιέβεηεο ηζρχνο κέρξη  400kW ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

θεληξηθέο ζεξκάλζεηο θηηξίσλ είηε πξφθεηηαη γηα νηθνδνκέο είηε γηα 

κεγάια επαγγεικαηηθά θηίξηα.                                            

Αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε πνιιέο άιιεο επαγγεικαηηθέο 

εθαξκνγέο αλαιφγσλ απαηηήζεσλ φπσο πρ ζέξκαλζε πηζηλψλ, 

παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θιπ.

Οη κεγάινη ιέβεηεο ηζρχνο άλσ ησλ 400kW ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην

πιείζηνλ γηα θαζαξά επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο θαη ζέξκαλζε πνιχ

κεγάισλ θηηξίσλ.



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΑΔΡΗΟΤ-ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ-ΜΑΕΟΤΣ-ΞΤΛΟΤ-ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ θ.αΑΝΑΛΟΓΑ ΣΖ ΚΑΤΗΜΖ ΤΛΖ

Ζ θαχζηκε χιε πξνζδηνξίδεη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιέβεηα. 

Οη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζήκεξα θαχζηκεο χιεο είλαη ην 

Φπζηθφ Αέξην, ην πεηξέιαην, ην καδνχη, ην μχιν, 

ν ειεθηξηζκφο, ην θάξβνπλν, ηα pellets θ.ά.
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΝΔΡΟ – ΑΣΜΟ - ΑΔΡΑ - ΛΑΓΗΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

Ο θνξέαο Θεξκφηεηαο πξνζδηνξίδεη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ιέβεηα.

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα απαγσγήο θαη κεηαθνξάο ηεο ζεξκν-

γφλνπ δχλακεο είλαη θπξίσο ην Νεξφ, αιιά ζε αξθεηέο  πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηεί -ηαη ν Αηκφο ( Αηκνιέβεηεο),   ν Αέξαο  ( Αεξνιέβεηεο) 

θαζψο θαη ην Λάδη.
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΛΔΒΖΣΧΝ

ΦΤΗΚΟΤ ΔΛΚΤΜΟΤ- ΠΗΔΣΗΚΟΗ- ΤΠΔΡΠΗΔΣΗΚΟΗΑΝΑΛΟΓΑ  ΠΗΔΖ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΖ

Oη ιέβεηεο Φπζηθνχ Διθπζκνχ είλαη απηνί πνπ ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 

πηεζηηθφ θαπζηήξα  (κνηέξ  κε  αλεκηζηήξα)  θαη  ππεξληθνχλ ηηο  

φπνηεο αληηζηάζεηο πξνθχπηνπλ ( < 0,5 bar  ) απφ ηελ  δηαδξνκή ησλ

θαπζαεξίσλ  κέζα  ζηνλ  ιέβεηα πξνο ηελ θακηλάδα, απφ ηνλ   

θπζηθφ ειθπζκφ πνπ παξάγεη ε θακηλάδα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ

ιέβεηα.

Οη πηεζηηθνί θαη  ππεξπηεζηηθνί ιέβεηεο είλαη ζχγρξνλνη ιέβεηεο 

ζηνπο νπνίνπο ε θαχζε γίλεηαη ζε πίεζε κεγαιχηεξε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ( >0,5 bar). Ζ πίεζε απηή πνπ επηθξαηεί ζηνπο 

ζαιάκνπο ησλ ιεβήησλ απηψλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

ππεξλίθεζε ησλ αληηζηάζεσλ πνπ ζπλαληνχλ ηα θαπζαέξηα θαηά 

ηελ δηαδξνκή ηνπο πξνο ηελ θακηλάδα ηνπ ιέβεηα. Οη αληηζηάζεηο 

απηέο δεκηνπξγνχληαη ζθνπίκσο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ ιεβήησλ

πξνθεηκέλνπ   λα επηβξαδχλνπλε θαη λα ζηξνβηιίζνπλε ηα 

θαπζαέξηα κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε κεηαθνξά ζεξκηθήο ελέξγεηαο

απφ ηα θαπζαέξηα πξνο ην λεξφ.  Σν άζξνηζκα  ησλ  αληηζηάζεσλ

απηψλ νλνκάδεηαη αληίζιηςε ηνπ ιέβεηα θαη κεηξάηε ζε mm H2O ή

mbar. Σελ ππεξπίεζε απηή θαιείηαη λα  ηελ  ππεξληθήζεη ε θηεξσηή 

ηνπ αλεκηζηήξα ηνπ θαπζηήξα. 
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ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΥΤΣΔΤΖ ΚΑΗ ΔΤΚΟΛΖ ΜΑΕΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ -ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΥΑΛΤΒΓΗΝΧΝ   ΛΔΒΖΣΧΝ

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΝΣΔΜΔΝΗΟΤ ΛΟΓΧ 

ΔΤΚΟΛΟΣΔΡΖ ΟΞΔΗΓΧΖ  - ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟΤ

ΔΛΛΔΗΦΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΔ ΠΡΟΘΖΚΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
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ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΟ ΘΔΡΜΗΚΟ ΟΚ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΒΑΘΜΟΤ ΑΠΟΓΟΖ – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ

ΠΟΛΤ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΟ ΒΑΡΟ    ( ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΟΗ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟΗ   - 50000kcal/h     90 kg)

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΔ ΤΓΚΟΛΛΖΖ 

ΜΔΓΑΛΖ ΔΗΓΗΚΖ ΦΟΡΣΗΖ 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ -ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΥΑΛΤΒΓΗΝΧΝ   ΛΔΒΖΣΧΝ
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ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΣΚΔΤΖ ΛΔΒΖΣΧΝ ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΖ ΗΥΤΟ (π.ρ  2.000.000 kcal/h)

ΛΔΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΧΝ-ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΟΣΔΡΖ ΔΠΗΚΑΘΖΖ ΑΗΘΑΛΖ  

ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΟΓΚΟ ΛΔΒΖΣΑ 

ΜΔΓΑΛΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΧΝ ΥΑΛΤΒΓΗΝΧΝ ΛΔΒΖΣΧΝ

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ -ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ

ΥΑΛΤΒΓΗΝΧΝ   ΛΔΒΖΣΧΝ
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

1. Λέβεηαο: είλαη ε κεηαιιηθή ζπζθεπή κεηάδνζεο ηεο 

παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ, κε ην νπνίν 

ηξνθνδνηείηαη, ζην εξγαδφκελν   κέζν πνπ  αλαθπθινθνξεί κέζα ζε 

ζσιελψζεηο.  Γηα ηνπο  ζπλήζεηο  ιέβεηεο,  ην  εξγαδφκελν κέζν είλαη ην λεξφ. 

2. Λέβεηαο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ: είλαη ν ιέβεηαο πνπ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί    ζπλερψο, κε ζεξκνθξαζία λεξνχ πξνζαγσγήο 

κηθξφηεξε απφ 60 Cº θαη  επηηξέπεη ηε ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ 

ησλ θαπζαεξίσλ, θάησ απφ   νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο

3. Λέβεηαο ζπκπχθλσζεο: είλαη ν ιέβεηαο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, 

ψζηε λα κπνξεί  κνλίκσο λα ζπκππθλψλεη κεγάιν κέξνο ησλ 

πδξαηκψλ πνπ παξέρνληαη ζηα θαπζαέξηα
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

4. Ολνκαζηηθή ηζρχο ιέβεηα: είλαη ε ζεξκηθή ηζρχο πνπ θαζνξίδεη θαη 

εγγπάηαη  ν θαηαζθεπαζηήο φηη κπνξεί λα απνδίδεη ν ιέβεηαο ζε ζπλερή 

ιεηηνπξγία κε ζπγθεθξηκέλν θαχζηκν, κε ην βαζκφ απφδνζεο πνπ θαζνξίδεη ν 

ίδηνο ν  θαηαζθεπαζηήο.  Δθθξάδεηαη ζε KW. 

5. Βαζκφο απφδνζεο: είλαη ν ιφγνο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ κεηαδίδεηαη ζην 

λεξφ     ηνπ ιέβεηα, πξνο ηελ πξνζδηδνκέλε απφ ην 

θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν,  αλνηγκέλε ζηελ θαηψηεξε

ζεξκνγφλν ηθαλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ (%) 

6. Θεξκηθή θφξηηζε ιέβεηα: είλαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα 

ζεξκφηεηαο πνπ  πξνζδίδεηαη ζηνλ ιέβεηα απφ ην θαηγφκελν 

θαχζηκν ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, αλνηγκέλε ζηε θαηψηεξε 

ζεξκνγφλν  ηθαλφηεηα ηνπ  θαπζίκνπ, γηα  λα απνδνζεί ε  ζεξκηθή         ηζρχο 

ηνπ ιέβεηα. Δθθξάδεηαη κε ηελ πξνζαγφκελε πνζφηεηα 

θαπζίκνπ ζηε κνλάδα  ηνπ ρξφλνπ ζε Kg/h ή m³ /h.
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

7. Μεξηθή θφξηηζε ηνπ ιέβεηα: είλαη ν ιφγνο ηεο ζεξκηθήο ηζρχνο ηνπ 

ιέβεηα, φηαλ ιεηηνπξγεί ζε ηζρχ θαηψηεξε ηεο νλνκαζηηθήο, πξνο 

απηή ηελ ίδηα νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ (%).

8. Απψιεηα ζεξκφηεηαο θαπζαεξίσλ: είλαη ην αλεθκεηάιιεπην πνζφ 

ζεξκφηεηαο πνπ απάγεηαη κε ηα θαπζαέξηα. Δθθξάδεηαη σο πνζνζηφ

(%) ηεο πξνζδηδνκέλεο ζεξκφηεηαο απφ ην θαηαλαιηζθφκελν 

θαχζηκν.

9. Δζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο: είλαη ν ιφγνο ηεο αμηνπνηνχκελεο 

ζεξκφηεηαο απφ ηνλ ιέβεηα, πξνο ηελ πξνζδηδνκέλε απφ ην 

θαηαλαιηζθφκελν θαχζηκν, αλνηγκέλε ζηελ θαηψηεξε ζεξκνγφλν

ηθαλφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. Δθθξάδεηαη ζε πνζνζηφ (%). 
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ

10   Δηήζηνο  βαζκφο  απφδνζεο, είλαη  ε  ελέξγεηα (ζεξκφηεηα) 

πνπ παξάγεη ν    ιέβεηαο, κείνλ  ηηο  απψιεηεο  ησλ  θαπζαεξίσλ, 

ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο ηνπ ιέβεηα  θαη  ηηο  απψιεηεο δηαθνπήο  

ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δίλαη δειαδή ε ζεξκφηεηα πνπ 

έρνπκε γηα ηελ ζέξκαλζε ρψξσλ θαη δεζηνχ   λεξνχ ρξήζεο.

11.  Απψιεηεο ιέβεηα, είλαη ε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεηαη απφ ηνλ ιέβεηα 

ζην πεξηβάιινλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ

12. Απψιεηεο δηαθνπήο, είλαη ε ζεξκφηεηα πνπ ράλεη ν ιέβεηαο πξνο

ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαπλνδφρν, φζν ν θαπζηήξαο 

βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο
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ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

1. Φινγνζάιακνο                                      

2. Καπλαπινί

3. Νεξνζάιακνο

4. Θεξκνκφλσζε

5. Δπηζηξνθή λεξνχ απφ 

ζψκαηα

6. Έμνδνο λεξνχ πξνο ζψκαηα

7.΄Δμνδνο θαπζαεξίσλ

8. Θεξκνκνλσκέλε πφξηα 
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ
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Πίζσ ζηνηρεηφ

Μπξνζηηλφ ζηνηρεηφ

Δηήζηνο βαζκφο απφδνζεο έσο 96%

Θεξκηθήο ηζρχο: 71 έσο 1200 kW

Απιή εγθαηάζηαζε

Λέβεηαο ηξηψλ δηαδξνκψλ 

θαπζαεξίσλ

Υπηνζίδεξνη ιέβεηεο

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ
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ΖΜΑΝΖ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

Οη ιέβεηεο ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛ.Ο.Σ.(Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σππνπνίεζεο) πξέπεη λα έρνπλ πηλαθίδα ζε εκθαλέο ζεκείν, 

κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

1. Όλνκα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

2. Αξηζκφο θαηαζθεπήο ηνπ ιέβεηα, θαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 

3. Σχπνο ηνπ ιέβεηα. 

4. Ηζρχο ηνπ ιέβεηα. 

5. Μέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

6. Μέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. 

7. Αληίζηαζε θαπζαεξίσλ (αληίζιηςε). 

8. Σνλ νλνκαζηηθφ βαζκφ απφδνζεο. 
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

ΖΜΑΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

H θαιή ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ ιέβεηα, θαη ε αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ηνπ, επηβεβαηψλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ηεο ζήκαλζεο 

CE απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο.

Ζ ζήκαλζε CE ζπλνδεχεη ην ζπγθξφηεκα Λέβεηα-Καπζηήξα θαη δειψλεη 

φηη απηφ είλαη πηζηνπνηεκέλν. Μαδί κε ηε  ζήκαλζε 

“ CE “ δειψλεηαη θαη ε θιάζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ιέβεηα κε 

θαηάιιειε ελεξγεηαθή ζήκαλζεο, φπσο έλα, δχν ή ηξία αζηέξηα. 

Μεγαιχηεξνο αξηζκφο αζηεξηψλ ζεκαίλεη θαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ 

ιέβεηα.

Δκπνξία κε πηζηνπνηεκέλσλ ζπγθξνηεκάησλ Λεβήησλ-

Καπζηήξσλ απαγνξεχεηαη απφ ην λφκν.
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ΖΜΑΝΖ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 

ONOMA ΣΤΠΟΤ / 200Υ 
 

Θεξκηθή Ιζρύο : XX.X kW ( ζην Ολνκαζηηθό Φνξηίν ) 

Βαζκόο απόδνζεο: XX.X % ( ζην Ολνκαζηηθό Φνξηίν ) 
 

Παξνρή θαπζίκνπ: X.XXX kg/h 

Μέγηζηε Θεξκνθξαζία λεξνύ: XX νC 

Μέγηζηε Πίεζε Λεηηνπξγίαο: X bar 

 

Πεξηγξαθή: Τπεξπηεζηηθόο ραιύβδηλνο ιέβεηαο πεηξειαίνπ 

θιόγαο, ζπλνδεπόκελνο από θαπζηήξα δηαζθνξπηζκνύ 

 00 
Αλ. Αξηζκόο Κ.Φ.  

 

Eηδηθή ζήκαλζε  Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο 
 

 

Οη πηζηνπνηεκέλνη ιέβεηεο  

θέξνπλ  ζήκαλζεο

“CE” βάζεη ηνπ 

παξαπιεχξνπο πξνηχπνπ.  
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ΖΜΑΝΖ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

Γηάγξακκα 1: 

Απαηηήζεηο γηα ιέβεηεο 

πεηξειαίνπ (Πξόηππν ΕΛΟΣ   

234).
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ΖΜΑΝΖ

ΟΡΟΛΟΓΗΑ-ΓΟΜΖ ΛΔΒΖΣΧΝ-ΖΜΑΝΖ

82,00

84,00
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88,00

90,00
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96,00

1,00 10,00 100,00 1000,00

Ονομαζηική Ιζχύς kW
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%

Β.Α. με ΔΛΟΤ234  Β.Α. με Π.Γ. 335 *

Β.Α. με Π.Γ. 335 ** Β.Α. με Π.Γ. 335 ***

Γηάγξακκα : ύγθξηζε    

ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ζε  

ζπλάξηεζε κε ηελ 

σθέιηκε ηζρύ κεηαμύ 

ηνπ πξνηύπνπ ΕΛΟΣ 234 

θαη ηεο πεξίπησζεο  

εθαξκνγήο  ηνπ  Π.Δ. 

335 γηα έλα, δύν θαη 

ηξία  αζηέξηα.
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Θέζε  ιεηηνπξγίαο : 

1. Καπζηήξαο ελεξγνπνηεκέλνο

2. Υακειέο ζεξκνθξαζίεο επηζηξνθήο ή 

πξνζαγσγήο

Δπηζηξνθή

Πξνζαγσγή

Πφηε  δεκηνπξγνχληαη  ηα ζπκππθλψκαηα;
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ΘΔΧΡΗΑ ΤΜΠΤΚΝΧΖ

Αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο θαη Δλέξγεηα - Αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ

➲ 79.7 kcal/kg(ζεξκφηεηα χληεμεο) απαηηείηαη φηαλ πάγνο 0℃ κεηαζρεκαηίδεηαη 

ζε λεξφ 0℃

➲ 100 kcal/kg απαηηνχληαη γηα λα ζεξκάλνπκε λεξφ απφ 0℃ ζε 100℃

➲ 539 ~ 587.33 kcal/kg (ζεξκφηεηα Δμάηκηζεο) απαηηνχληαη γηα λα αιιάμεη 

θαηάζηαζε λεξφ 100 ℃ ζε αηκφ 100 ℃

➲ 539 ~ 587.33 kcal/kg (ζεξκφηεηα πκπχθλσζεο) απαηηνχληαη γηα λα αιιάμεη 

θαηάζηαζε αηκφο 100 ℃ ζε λεξφ 100 ℃

ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 
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Ζ ζεξκφηεηα ηεο ζπκπχθλσζεο

539~587.33 ㎉/㎏

Νεξό

Αηκόο

Πάγνο

πκπχθλσζε       Δμάηκηζε

ηεξενπνίεζε              ύληεμε
0℃ →100℃

100 ㎉/㎏

0 ℃

100 ℃

Ζ πκπχθλσζε είλαη ε ηερλνινγία κε ηελ νπνία παίξλνπκε πίζσ κία 

πνζφηεηα  ελέξγεηαο  πνπ έρνπκε ήδε μνδέςεη….

ΘΔΧΡΗΑ ΤΜΠΤΚΝΧΖ

ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

Condensate outlet

Chamber Temp. about  800℃

Fluid Flow

Construction of Condensing Boiler

Parallel FlowCounter Flow

Heat Fluid

Heat transfer Fluid

Figure of Heat transfer method

Counter Flow : 2 times

Parallel Flow : 1 time   

1-3 Condensing Oil Boiler Principle

Counter Flow

200℃ under

50℃ under
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Γηαδξνκή λεξνχ απφ επηζηξνθή πξνο πξνζαγσγή

ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

Πξνζαγσγή

Έμνδνο ελαιιάθηε

Είζνδνο 

ελαιιάθηε

Επηζηξνθή
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

Σερλνινγία ζπκπχθλσζεο 

πεηξειαίνπ:

• Δθκεηάιιεπζε  ζεξκφηεηαο ησλ 

πδξαηκψλ θαπζαεξίσλ

• Υακειέο ζεξκνθξαζίαο 

θαπζαεξίσλ κηθξέο απψιεηεο 

θαπζαεξίσλ

• Δμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ

• Αχμεζε βαζκνχ απφδνζεο έσο θαη 

25% ζε ζρέζε κε παιαηέο 

εγθαηαζηάζεηο

K = 101 %

106 % ζρεηηθά κε H i

2 % Αλεθκεηάιιεπηε  

ζεξκφηεηα πγξνπνίεζεο 

θαπζαεξίσλ

2 % Απψιεηεο θαπζαεξίσλ

1 % Απψιεηεο ιέβεηα

Λέβεηαο ζπκπχθλσζεο πεηξειαίνπ
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

Condensate

( PH 2.5, -Heavy metal, unburned fuel)

①Fabric

(Remove a Floating mater,

unburned fuel)

②Activated carbon

(Remove a heavy metal and unburned fuel,

filter floating matters)

③Neutralizer

(condensing water neutralize,

filter floating matters)

Condensate

( PH 7.0)

Condensing Boiler Neutralization Assembly
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

Θεξκνθξαζία

θαπζαεξίσλ

60

50

40

30

20

°C

Φπζηθφ Αέξην

Πεηξέιαην

ζέξκαλζεο

πκππθλψκαηα κε pH

3,5 έσο 4,5 πκππθλψκαηα κε pH-

1,5 έσο 3,0
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

Condensate of oil boiler

0

2

4

6

8

10

12

14

pH

Acid

Akline

Ammonia

Seawater(海水)

Tap water

Distilled
water

Unpolluted rain water

Battery acid / stomach acid

Condensate of gas boiler

100magnifications 5000 magnifications

Before
(pH=1.7∼2.5)

Neutralizer Activated carbon

Condensing Boiler Neutralization Assembly

Before
(pH=7.0∼7.5)
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 

ΘΔΧΡΗΑ ΤΜΠΤΚΝΧΖ

Ζ ηδέα ηεο ζπκπχθλσζεο 

Υξεηάδεηαη πνιχ ιηγφηεξνο 

ρξφλνο θαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε πνζφηεηα ελέξγεηαο

Υξεηάδεηαη πνιχο 

ρξφλνο θαη κεγάιε 

πνζφηεηα ελέξγεηαο

Βξαζκόο ρσξίο θάιπκκα Βξαζκόο κε θάιπκκα
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 
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Πσιήζεηο παγθνζκίσο ιεβήησλ αεξίνπ 
απιώλ θαη Condensing ζην  2008
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ΛΔΒΖΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΖ 
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Πνζνζηό ησλ Condensing Boilers 2008
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ΚΑΤΣΖΡΔ
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Ο θαπζηήξαο-καδί κε ην ιέβεηα – απνηεινύλ ηελ θαξδηά ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ.

Αλάινγα κε ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ρσξίδνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:

-πεηξειαίνπ, βηνληίδει

-αεξίνπ(θ.αεξίνπ, πγξαεξίνπ, βηναεξίνπ)

-καδνύη

-κηθηήο θαύζεσο
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Καηαζθεπαζηηθά, δηαθξίλνπκε ηα εμήο βαζηθά κέξε:

1)ύζηεκα παξνρήο αέξα θαύζεο (αλεκηζηήξαο, θινγσζσιήλαο, δηάθξαγκα ή 

ηάκπεξ) 

2)ύζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ(αληιία, βαιβίδα, κπέθ)

3)ύζηεκα αλάκημεο – έλαπζεο(δίζθνο δηαζθνξπηζκνύ,ειεθηξόδηα 

έλαπζεο,κεηαζρεκαηηζηήο)

4)ύζηεκα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο(πξνγξακκαηηζηήο,θσηνθύηηαξν,πελίν)

Κινθτιρασ Φτερωτι

Κζλυφοσ

Πξνγξακκαηηζηεο

Φλογοκεφαλι

Μποφκα
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Σν δηάθξαγκα (ηάκπεξ), ζα ήηαλ θαιό λα είλαη απηόκαην, λα αλνίγεη δειαδή  
κόλν όηαλ ιεηηνπξγεί ν θαπζηήξαο θαη λα παξακέλεη θιεηζηό, όηαλ δελ 
ιεηηνπξγεί. Έηζη κεδελίδνπκε  ηηο παζεηηθέο απώιεηεο ζεξκόηεηαο  δηα 
κέζνπ ηεο θακηλάδαο.

Η απηνκαηνπνίεζε ηνπ ηάκπεξ επηηπγράλεηαη κε ηηο εμήο κεζόδνπο:

α)πδξαπιηθή ελεξγνπνίεζε κέζσ αληιίαο 

β)κεραληθή ελεξγνπνίεζε κέζσ ππνπίεζεο

γ)ειεθηξηθή ελεξγνπνίεζε κέζσ ζεξβνκεραληζκνύ

1. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΑ

α)

β) γ)
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Μεηά ηε γεληθή ξύζκηζε ηνπ ηάκπεξ ηνπ αέξα, όπσο θαη ζηνπο 

θαπζηήξεο αεξίνπ ,πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα  δεύηεξε-κηθξνξύζκηζε 

απηή ηε θνξά – κε ηελ νπνία κεγηζηνπνηνύκε  ηελ πνηόηεηα ηεο θαύζεο. 

Πξόθεηηαη γηα ηε ιεγόκελε (ξύζκηζε  θεθαιήο), κε ηελ νπνία 

κεηαβάιινπκε ηελ απόζηαζε ηνπ δηαζθνξπηζηή από ηελ εηδηθή παηνύξα  

ηνπ θινγνζσιήλα.

ΠΙΝΑΚΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΑΜΠΕΡ-ΚΕΦΑΛΗ

ΜΠΔΚ ΠΙΔΗ ΑΝΣΛΙΑ ΠΑΡΟΥΗ 

ΚΑΤΙΜΟΤ

ΘΔΗ ΚΔΦΑΛΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΑΜΠΔΡ

GPH ΓΩΝΙΑ

(κνίξεο)

Bar Kg/h έλδεημε έλδεημε

2,00 60 12 8,6 1 3

2,25 60 12 9,7 1,5 3,2

2,50 60 12 10,7 2 3,5

3,00 60 12 12,9 3,5 4,3

1.ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΑ

ΡΤΘΜΗΖ ΚΔΦΑΛΖ
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ε εγθαηαζηάζεηο ηζρύνο κέρξη 60 kW ζα ήηαλ ηδαληθή ιύζε , ε 

ηνπνζέηεζε θαπζηήξα κε πξνζέξκαλζε. Πξόθεηηαη γηα κηα 

ζεξκνζηαηηθή αληίζηαζε, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ απόιεμε ηνπ ζσιήλα 

πνπ βηδώλεη ην κπέθ, ε νπνία ζεξκαίλεη ην πεηξέιαην θαη ην θαζηζηά 

ιεπηόξεπζην, αλεμάξηεηα από ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Έηζη έρνπκε 

ζπλεθηηθό , ζηαζεξό θαη νκνηνγελή ςεθαζκό,δειαδή θαιύηεξε θαύζε.

2. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ

πξνζεξκαληήξαο
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ε εγθαηαζηάζεηο ηζρύνο κεγαιύηεξεο ησλ 200 kW ,πξνηείλεηαη ε

ρξήζε δηβάζκησλ θαπζηήξσλ, νη νπνίνη καο βνεζνύλ λα 

ππεξληθήζνπκε ηηο απμεκέλεο αληηζηάζεηο ξνήο ησλ θαπζαεξίσλ 

κέζα ζηνπο πηεζηηθνύο ιέβεηεο, θαηά ηε ζηηγκή ηεο

αλάθιεμεο.

Τπάξρνπλ δύν παξαιιαγέο:

α)Γηβάζκηνο θαπζηήξαο κε έλα κπέθ θαη δύν ζηάδηα(κόλν θαηά ηε

θάζε έλαπζεο). Ο θαπζηήξαο δειαδή εθθηλεί  κε ρακειή πίεζε,

πξαγκαηνπνηείηαη ε έλαπζε θαη  ζε ειάρηζην ρξόλν

κεηαπίπηεη ζε πιήξε πίεζε. Πξόθεηηαη γηα θαπζηήξεο πνπ θαιύπηνπλ 
πεξηνξηζκέλν θάζκα ηζρύνο κέρξη  300 kW. 

2. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ
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β)Γηβάζκηνο θαπζηήξαο κε δύν κπέθ. Η έλαπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ην 
πξώην κπέθ θαη ζε εύινγν ρξόλν αθνινπζεί θαη ην δεύηεξν.

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ

-Οκαιή εθθίλεζε ηνπ θαπζηήξα αλεμαξηήησο ηζρύνο,, ρσξίο  ηξηγκνύο θαη 
παικώζεηο ηεο θιόγαο.

-Με ηελ πξνζζήθε δεύηεξνπ πδξνζηάηε, ην δεύηεξν κπέθ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγεί θαηά βνύιεζε, κόλν ζε απμεκέλε δήηεζε ηζρύνο.

2. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ

Βαιβίδα 1νπ ζηαδίνπ

Βαιβίδα 2νπ 

ζηαδίνπ
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ε εγθαηαζηάζεηο ηζρύνο κεγαιύηεξεο π.ρ. ησλ 700 kW, ζα ήηαλ 
επηζπκεηή ε ρξήζε αλαινγηθώλ θαπζηήξσλ (ζπλερήο θαη ηαπηόρξνλε 
ξύζκηζε ηνπ αέξα  θαύζεσο θαη ηνπ εθάζηνηε θαπζίκνπ, κε ηελ 
βνήζεηα κηθξνεπεμεξγαζηή).
Έηζη, ν θαπζηήξαο πξνζαξκόδεηαη ζηελ εθάζηνηε δήηεζε θαη απνδίδεη

ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ζηηγκήο θαη
κόλν(εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο).

2. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

ΠΡΟΟΓΔΤΣΗΚΖ ΛΔΗΣ. ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΛΔΗΣ.
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Σα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβώο ελα αθξνθύζην (κπέθ) είλαη:
α)Η παξνρή ηνπ ,εθθξαζκέλε ζε USG/h ή ζε L/h ή KG/h.

Πξνζνρή:ε παξνρή πνπ αλαθέξεηαη απν ηνλ θαηαζθεπαζηή,
κεηξήζεθε ζε πίεζε 7 atm ή 100 psi θαη ημώδεο 1,4 Δ .ηελ πξάμε έρνπκε    
κεγαιύηεξεο πηέζεηο, θπξίσο 12-14 atm θαη επνκέλσο κεγαιύηεξεο παξνρέο.

Παξάδεηγκα : κπέθ νλνκ. παξνρήο 1 gal/h καο δίλεη 3,2 Kg/h ζηηο 7 atm θαη 4,5 
kg/hζηηο 14 atm.

ΠΙΝΑΚΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΜΠΔΚ (Δ ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΙΔΗ)

2. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ
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ΚΟΙΛΟ

ΤΜΠΑΓΗ

ΗΜΙΤΜΠΑΓΗ

β)ε γσλία ςεθαζκνχ ηνπ θαπζίκνπ ,εθθξαζκέλε ζε κνίξεο, ε 

νπνία θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαπζηήξα, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε γεσκεηξία ηνπ ζαιάκνπ θαύζεσο ηνπ ιέβεηα, κε ηνλ νπνίν έγηλε ε 

κέηξεζε ζην εξγαζηήξην (ζπλεζέζηεξε γσλία : 45° - 60° .)

γ) ν ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ ζηαγνληδίσλ πεηξειαίνπ ζηνλ θώλν 

ςεθαζκνύ, θαζνξίδεη θαη ηε ρξήζε ηνπ κπέθ, ζύκθσλα κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ κπέθ θαη αλάινγα κε ηελ ηζρύ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

(Κάζε cm3 πεηξειαίνπ δηαζπάηαη ζε 10.000.000  ζηαγνλίδηα ).

ΓΕΝΙΚΗ ΥΡΗΗ

2. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ

Πίλαθαο θψλσλ 

ςεθαζκνχ
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Καηαζθεπαζηηθά, δηαθξίλνπκε ηα εμήο βαζηθά κέξε:

1)ύζηεκα παξνρήο αέξα θαύζεο (όπσο θαη ζηνπο θαπζηήξεο πεηξειαίνπ)

2)ύζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ

3)ύζηεκα αλάκημεο - έλαπζεο

4)ύζηεκα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο

5)Πεξηθεξεηαθόο εμνπιηζκόο (παξειθόκελα εθηόο θαπζηήξα)

Ράκπα αερίου(εκτόσ 
ςώματοσ καυςτιρα)

ερβοκινθτιρασ 
αζρα

Κινθτιρασ Φτερωτι

ΚζλυφοσΠξνγξακκαηηζηεο

Φλογοκεφαλι

φνδεςθ παροχισ 
αερίου

Μποφκα
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2. ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΤΙΜΟΤ(παξειθόκελν):

απνηειείηαη από:

-Σν Ρπζκηζηή πίεζεο

-Σηο Η/Μ βαιβίδεο αέξηνπ

-Σν θίιηξν
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2. ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΗ ΚΑΤΙΜΟΤ:

Σν θ.αέξην θζάλεη ζηελ θεθαιή θαύζεσο κόλν κε ηελ πίεζε 

ηνπ δηθηύνπ πόιεο θαη πξέπεη λα ππεξληθήζεη :

α) ηηο ηξηβέο ζην δίθηπν απν ην κεηξεηή κέρξη ηελ θεθαιή θαύζεσο

β) ηελ αληίζιηςε ηνπ ζαιάκνπ θαύζεσο ηνπ ιέβεηα θαη

γ) ε πίεζε πνπ απνκέλεη πξέπεη λα είλαη αξθεηή λα καο δώζεη

ηελ ηζρύ πνπ επηζπκνύκε ,ζύκθσλα κε ηηο θακπύιεο ιεηηνπξγίαο

ηνπ θαηαζθεπαζηή.
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3. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΜΙΞΗ - ΔΝΑΤΗ:

Απνηειείηαη από :

-ηελ θεθαιή θαύζεσο

-ην δίζθν δηαζθνξπηζκνύ ή ζηαζεξνπνηεηή θιόγαο

-ην ειεθηξόδην ζπηλζεξηζκνύ

-ην θινγναπιό

-ην κεηαζρεκαηηζηή

Η δηαλνκή ηνπ αεξίνπ γίλεηαη δηα κέζνπ ηεο δηάηξεηεο θεθαιήο 

θαύζεσο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ δηαζθν ζηαζεξνπνίεζεο 

θιόγαο επεκβαίλνπλ νπζηαζηηθά ζηελ πνηόηεηα ηνπ κίγκαηνο, 

ζηε κνξθή θαη ην κήθνο ηεο θιόγαο θαη επνκέλσο 

ζηελ πνηόηεηα ηεο θαύζεο.

Ηιεθηξόδην έλαπζεο.   
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4.  ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Απνηειείηαη απν:

-ηνλ επηηεξεηή θιόγαο ή ηνληζηή ή θσηνθύηηαξν
-ηνλ πηεδνζηάηε ηνπ αέξα 
-ηνλ πηεδνζηάηε ηνπ αεξίνπ
-ηνλ πξνγξακκαηηζηή:

Ο πξνγξακκαηηζηήο  δηεπζύλεη  θαη επηηεξεί όιεο
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαπζηήξα, θξνληίδνληαο γηα ηνλ
νκαιό ζπληνληζκό  ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηνπ , 
θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία , σο ζύλνιν.
Απηό επηηπγράλεηαη κε βάζε ην ινγηζκηθό πνπ ηνπ
έρεη ελζσκαηώζεη ν θαηαζθεπαζηήο.

Ηιεθηξόδην ηνληζκνύ.   
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Δπηηεξεηήο θιόγαο
Αληί ηνπ θιαζηθνύ θσηνθύηηαξνπ , ην νπνίν δελ

επαηζζεηνπνηείηαη απν ηελ θιόγα ηνπ αεξίνπ,ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ
ηνληζηή. Η ιεηηνπξγία  ηνπ ζηεξίδεηαη ζην όηη ε θιόγα ηνπ αεξίνπ 
πξνθαιεί ηνληζκό ησλ θαπζαεξίσλ  κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή  
αζζελνύο ξεύκαηνο (5-20κΑ).
Σν ξεύκα απηό δηακέζνπ ηνπ ηνληζηή, θαηαιήγεη ζηνλ πξνγξακαηηζηε.
Έηζη, θάζε ζπλέρηζε  ή δηαθνπή ηεο παξνρήο ηνπ ξεύκαηνο
,κεηαθξάδεηαη  σο ύπαξμε ή κή θιόγαο.

Φίιηξν

Απηφκαηνο 
θαχζεο

Ζιεθξηφδην 
ηνληζκνχ

U




Ρεχκα 
ηνληζκνχ

Δληζρπη
ήο

4.ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ

ηνπο θαπζηήξεο 
κηθηήο θαύζεσο 
ρξεζηκνπνηνύκε 
εηδηθνύο επηηεξεηέο
κε νξαηήο 
αθηηλνβνιίαο (U.V).
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Πηεδνζηάηεο αέξα

Διέγρεη ηελ πίεζε (θαη θαη’επέθηαζε ηελ παξνρή ηνπ αέξα) ακέζσο
κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζην δηάθξαγκα θαη όηαλ ε ηηκή ηεο πέζεη θάησ
από κία πξνξπζκηζκέλε ηηκή ,ελεκεξώλεη ηνλ 
πξνγξακκαηηζηή ,ν νπνίνο θαη δηαθόπηεη ηνλ θαπζηήξα 

Πηεδνζηάηεο αεξίνπ

Καηά ηνλ ίδην ηξόπν, όηαλ ε πίεζε ηνπ αεξίνπ πέζεη θάησ από κία
πξνξπζκηζκέλε ηηκή, δηαθόπηεηαη ν  θαπζηήξαο 

4. ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ

Πηεδνζηάηεο αέξα. Πηεδνζηάηεο αεξίνπ.
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5. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ

Πξόθεηηαη γηα ηε γλσζηή καο ξάκπα ή πνιιαπιό ζύζηεκα (multiblock), ή

ζύζηεκα βαιβίδσλ

Απνηειείηαη απν :

-ην θίιηξν αεξίνπ

-ηνλ πηεδνζηάηε αεξίνπ

-ην ζηαζεξνπνηεηή

-ηηο Η/Μ βαιβίδεο

-ηελ ζπζθεπή ειέγρνπ ζηεγαλόηεηαο ησλ 

βαιβίδσλ(θαηά πεξίπησζε)
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ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΖ ΠΗΔΔΧ

α) Ρπζκίδεη ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ώζηε λα παίξλνπκε θάζε θνξά ηελ 

επηζπκεηή ηζρύ, ζύκθσλα κε ηηο θακπύιεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.

β) θξαηάεη ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηελ έμνδν ηνπ ζηαζεξή ,ώζηε λα

δηαηεξνύκε ζηαζεξή θαη ηε θιόγα ,αλεμάξηεηα 

απν ηηο απμνκεηώζεηο πνπ κπνξνύλ λα ππάξρνπλ ζηελ εηζνδό ηνπ.

Ρπζκηζηήο πίεζεο. 

5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
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Η/Μ ΒΑΛΒΙΓΔ ΑΔΡΙΟΤ

α) Βαιβίδα αζθαιείαο ΟΝ-OFF
Γηαθόπηεη ηελ παξνρή ηνπ αεξίνπ ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο.
β) Βαιβίδα ιεηηνπξγίαο
Λεηηνπξγεη ζε δύν ζηάδηα :
-πξώην ζηάδην:καο παξέρεη ην 10- 40% ηεο παξνρήο ηνπ αεξίνπ

γηα ηελ νκαιε θαη αμηόπηζηε έλαπζε ,ζε ιεηηνπξγία ON-OFF.
-δεύηεξν ζηάδην:παξέρεη ζε αξγό άλνηγκα ην ππόινηπν ηεο ηζρύνο

πνπ απαηηείηαη.Δίλαη δπλαηόλ επίζεο ε ξύζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ 
αεξίνπ λα γίλεη θαη απν ηε βαιβίδα.

1. Ρπζκηζηήο ( 1ν ζηάδην ).   

2. Ρπζκηζηήο ( 2ν ζηάδην ).   

3. Πελίν.   

5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

Γηάγξακκα αλνίγκαηνο βαιβίδσλ.

Γξήγνξν άλνηγκα 
ζηε θάζε έλαπζεο

Αξγφ άλνηγκα ζηε 
θάζε  

ιεηηνπξγίαο.

1

2
m3/h

Υξφλνο
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Διέγρεη ηε ζηεγαλόηεηα ησλ βαιβίδσλ

αεξίνπ-κηα θαη είλαη ην πην

επαίζζεην πξόο δηαξξνή ζεκείν ηνπ δηθηύνπ-

πξηλ από θάζε εθθίλεζε ηνπ θαπζηήξα

θαη αλάινγα δηαθόπηεη ή επηηξέπεη ηελ

ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα.

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ηνπνζέηεζε ηεο γηα

ηζρύ ιεβήησλ κεγαιύηεξε

ησλ 200 kW, βάζεη ηνπ Διιεληθνύ Καλνληζκνύ

ΦΔΚ Β963/2003

5. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

ΤΚΔΤΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΒΑΛΒΗΓΧΝ
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ΔΠΙΛΟΓΗ ΡΑΜΠΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΑΤΣΗΡΑ-ΛΔΒΗΣΑ

Η επηινγή ηεο εμαξηάηαη :

- α)από ηελ εθάζηνηε πίεζε ζην κεηξεηή ηεο ΔΠΑ

- β)από ηελ νλνκαζηηθή ηζρύ ηνπ ιέβεηα ,

ζύκθσλα πάληα κε ηηο αληίζηνηρεο θακπύιεο ιεηηνπξγίαο

ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαπζηήξα

M

Αέξην

θαηξηθφο
δηαθφπηεο

Φίιηξν

Ρπζκηζηήο 
πίεζεο

Pg

Πηεδνζηάηεο αεξίνπ
Βαιβίδα 

αζθαιείαο
Κεληξηθή
βαιβίδα
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ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΜΔ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ ΑΔΡΙΟΤ

Οη ππάξρνληεο ιέβεηεο είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα ιεηηνπξγία κε θιόγα 
έληνλεο αθηηλνβνιίαο(θίηξηλε)
Οη ζπλεξγαδόκελνη θαπζηήξεο –επνκέλσο- πξέπεη λα παξάγνπλ θαη απηνί 

θίηξηλε θιόγα θαη απηό επηηπγράλεηαη κε θεθαιή κεηαλάκημεο αέξα-αεξίνπ,
όπνπ ε αλάκημε γίλεηαη κεηά ην δίζθν ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θιόγαο.  

Σν 70% ηεο ζεξκόηεηαο ζε απηνύο ηνπ ιέβεηεο κεηαθέξεηαη ζην λεξό κε 
αθηηλνβνιία ηεο θιόγαο πξνο ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζαιάκνπ θαύζεσο θαη ην
ππόινηπν 30% απνξξνθάηαη από ηνπο αεξηαπινύο ,θαηά ηε θάζε εμόδνπ ησλ
θαπζαεξίσλ. Έηζη, ιόγσ ηεο πςειήο απνξξόθεζεο ζεξκόηεηαο,  ε
ζεξκνθξαζία ηεο θιόγαο πέθηεη θαη πξνθύπηνπλ ρακειέο εθπνκπέο ΝΟx θαη
CO.

α. ΚΑΤΣΖΡΔ ΜΔΣΑΝΑΜΗΞΖ
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Η αλάκημε γίλεηαη πξηλ ην δίζθν ζηαζεξνπνίεζεο θαη παξέρεη γαιάδηα 
θιόγα ,ε νπνία δελ αθηηλνβνιεί επαξθώο κε ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε 
ζεξκνθξαζία ηεο θιόγαο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ
εθπνκπώλ ΝΟx θαη CO.
Oη θαπζηήξεο πξναλάκημεο επνκέλσο,, δελ ηαηξηάδνπλ ζηνπο ππάξρνληεο 

θιαζηθνύο ιέβεηεο γηαηί ζπαηαινύλ ελέξγεηα θαη ξππαίλνπλ ην
πεξηβάιινλ, ελώ αληίζεηα είλαη ηδαληθνί ζε άιιεο εθαξκνγέο.

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΤΣΖΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΑΔΡΗΟΤ

β. ΚΑΤΣΖΡΔ ΠΡΟΑΝΑΜΗΞΖ
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Όηαλ ε πίεζε ηνπ αεξίνπ μεπεξλάεη 
θάπνηα ζεζκνζεηεκέλα ή ιεηηνπξγηθά όξηα, ηνπιάρηζηνλ πάλσ από 100 mbar, απαηηείηαη ε
ηνπνζέηεζε ηεο δηάηαμεο, έηζη ώζηε ε πίεζε λα πξνζαξκνζηεί ζηα επηζπκεηά επίπεδα.

Δίλαη απαξαίηεηε ζε κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο, όπσο εξγνζηάζηα, εκπνξηθά θέληξα,
λνζνθνκεία θιπ.

Απνηειείηαη από:

1)Βάλα εηζόδνπ

2)Φίιηξν αινπκηλίνπ

3)Μαλόκεηξα εηζόδνπ-εμόδνπ

4)Ρπζκηζηή πίεζεο κε βαιβίδα αζθαιείαο

5)Δθηνλσηηθή βαιβίδα 

6)Αληηθξαδαζκηθό ζύλδεζκν

ΓΗΑΣΑΞΖ ΤΠΟΒΗΒΑΜΟΤ ΠΗΔΖ ΑΔΡΗΟΤ (GAS TRAIN)
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1)Σξόπνο πξνζαγσγήο ηνπ θαπζίκνπ 

α)πεηξέιαην: κέζσ ηεο αληιίαο κε επρέξεηα απμνκείσζεο ηεο πίεζεο 
β)αέξην : κε ηελ πίεζε ηνπ δηθηύνπ πόιεσο θαη κόλν 

2)Σξόπνο ειέγρνπ ηεο θιόγαο

-πεηξέιαην: κε θσηνθύηηαξν

-αέξην: κε ειεθηξόδην ηνληζκνύ

3) Αέξην θαη αέξαο αλακεηγλύνληαη πνιύ εύθνια θαζόηη θαη ηα δύν είλαη
αέξηα, κπνξνύλ δε άλεηα λα αλακηρζνύλ θαη πξηλ ηνλ δίζθν
ζηαζεξνπνίεζεο ηεο θιόγαο. Έηζη, πεηπραίλνπκε ζπζηήκαηα
θαύζεσο κε  βαζκό απνδόζεσο πάλσ από ην 100% θαη κε ρακειή
εθπνκπή NOx, πξάγκα ζρεδόλ αδύλαην ζην πεηξέιαην .

ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΚΑΤΣΖΡΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ-ΑΔΡΗΟΤ
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ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΤΣΖΡΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΛΔΒΖΣΑ

10% κεγαιχηεξε ηζρχοκεγαιχηεξε ηζρχο

Μηθξφηεξε αληίζιηςεΜηθξφηεξε αληίζιηςε

Δπηινγή θαπζηήξα
Δπηινγή θαπζηήξα

Αληίζιηςε

Ηζρχο

Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 

πξέπεη λα επξίζθεηαη εληφο ηεο 

πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαπζηήξα

ΚαπζηήξαsΑ

ΚαπζηήξαsΒ

Λέβεηαs2

Λέβεηαs1
Αληίζιηςε

 Ιζρύο
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ΤΝΓΤΑΜΟ ΚΑΤΣΗΡΑ-ΛΔΒΗΣΑ-ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ

Καπναγωγόσ

Μζγιςτη πίεςη 
ανεμιςτήρα καυςτήρα

Αντίςταςη λζβητα

Πτώςη πίεςησ ζηνλ

καυςτήρα

Ατμοςφαιρική 
πίεςη

Καπνοδόχοσ

Λζβητασ

Αζρασ

Kαυςτήρασ

Ελκυςμόσ καπνοδόχου

Πίεζε ζπζηήκαηνο

θαπζηήξα - ιέβεηα - θαπλνδφρνπ

Ζ πίεζε ηνπ θαπζηήξα (αληίζιηςε) πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε πίεζε αληίζηαζεο

(θαηάζιηςε) ηνπ ιέβεηα. Ο ειθπζκφο εμαξηάηαη  απφ ην

χςνο θαη ηε δηαηνκή ηεο θαπλνδφρνπ θαη 

απφ ηε  ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ θαη αέξα.
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Η αλάκημε θαπζίκνπ κε αέξα δελ κπνξεί ηερλνινγηθά  λα είλαη 
ηδαληθή, κε απνηέιεζκα λα ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξν αέξα απν ηνλ 
ζεσξεηηθά απαηηνύκελν.Απηόο ν επηπιένλ αέξαο ιέγεηαη πεξίζζεηα 
αέξα (ζπκβνιίδεηαη κε ην ι) π.ρ ι=1.2 ζεκαίλεη 20% πεξίζζεηα αέξα

Τπάξρεη πάληα κηα ¨ρξπζή ηνκή¨ γηα ηελ ηηκή ηνπ ι:

-κηθξόηεξε ηηκή ζεκαίλεη αηειήο θαύζε (ζπλαθόινπζα παξαγσγή
CO θαη αθαύζησλ).

-κεγαιύηεξε ηηκή ζεκαίλεη κείσζε ηεο απόδνζεο ηεο θαύζεο
Δλδεηθηηθέο ηηκέο ι:
γηα πγξά θαύζηκα :1,2-1,4
γηα αέξηα θαύζηκα :1,1-1,25

ΠΔΡΗΔΗΑ ΑΔΡΑ

ηνηρεηνκεηξηθή θαχζε
O2 = 0    %

CO2 = 11.9 %

Θεωρητική καύση
Πολύ υψηλό  CO

πληζηνχκελε πεξίζζεηα αέξα
O2 = 3    %

CO2 = 10  %

χαμηλό  CO
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Οη δύν παξάκεηξνη πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ βαζκό απόδνζεο είλαη ε
ζεξκνθξαζία   εμόδνπ ησλ θαπζαεξίσλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ 
CO2 ζηα θαπζαέξηα.

ην ιεβεηνζηάζην κεηξάκε ην ζηηγκηαίν βαζκό απόδνζεο ηεο
εζηίαο θαύζεο  θαη ζεσξνύκε ακειεηέεο ηηο απώιεηεο από ην
πεξίβιεκα ηνπ ιέβεηα θαη από ηα άθαπζηα πνπ ππάξρνπλ ζηα 
θαπζαέξηα.

ε γεληθέο γξακκέο , γηα ηηο ηηκέο ηνπ CO2 επζύλεηαη ν θαπζηήξαο 
θαη γηα ηε  ζεξκνθξαζία εμόδνπ επζύλεηαη ν ιέβεηαο.

Έηζη, αλ  ζε κία εγθαηάζηαζε, κεηά απν κία ελδειερή κέηξεζε θαη 
ξύζκηζε, ε ηηκή ηνπ CO2 δελ απμάλεηαη, αληηθαζηζηνύκε ηνλ
θαπζηήξα. Αληηζηνηρα, αλ δελ κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 
θαπζαεξίσλ αληηθαζηζηνύκε ην ιέβεηα.

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΔΧ
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Με ηνλ αλαιπηή,αλεμάξηεηα απν ην θαύζηκν :
α)Μεηξάκε αμηόπηζηα ην βαζκό απόδνζεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη

κε δηάθνξεο επεκβάζεηο ζηελ παξνρή ηνπ θαπζίκνπ θαη ζηνλ αέξα
ηνλ βειηηώλνπκε,θαη έηζη  εμνηθνλνκνύκε ελέξγεηα.
β)αληρλεύνπκε ηνπο ξύπνπο πνπ ππάξρνπλ ζηα θαπζαέξηα θαη 

κε ηηο ίδηεο επεκβάζεηο, ηνπο κεηώλνπκε θάησ απν
ηα ζεζκνζεηεκέλα όξηα, κε απνηέιεζκα θαζαξόηεξν πεξηβάιινλ.

π.ρ Όηαλ ν άλζξαθαο  θαίγεηαη ζε CO ,παξάγεη κόλν ην 30% ηεο 
ζεξκόηεηαο πνπ ζα παξήγαγε αλ θαηγόηαλ ζε CO2

κεγάιεο πνζόηεηεο CO ζεκαίλεη:
-Γειεηεξίαζε
-θίλδπλνο έθξεμεο ζηελ θακηλάδα

ΜΔΣΡΖΖ Β. Α.  ΜΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ
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Η θαιή πνηόηεηα θξίλεηαη από ηα εμήο ζηνηρεία : 

-αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο 

-πεξηεθηηθόηεηα  CO2% πςειή

-πεξηεθηηθόηεηα  CO % ρακειή

-Γείθηεο αηζάιεο :κηθξόο ε κεδεληθόο

-ηθαλόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ιέβεηα αληηζιίςεσο 

-ηθαλόηεηα ππεξλίθεζεο ηνπ αξρηθνύ θύκαηνο ππεξπίεζεο θαηά ηε θάζε

ηεο έλαπζεο (δηβάζκηα ιεηηνπξγία)

-ζηαζεξόηεηα ιεηηνπξγίαο  ,κε θιόγα ρσξίο παικώζεηο       

-επαξθέο κήθνο κπνύθαο 

-επαξθήο ηζρύο

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΤΣΖΡΑ
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ΟΡΗΑ ΔΚΠΟΜΠΧΝ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΑΕΡΙΑ ΚΑΤΙΜΑ

Ονομαςτικισ  κερμικισ 

ιςχφοσ μεγαλφτερθσ ι ίςθσ 

με 450 kW

Ονομαςτικισ κερμικισ ιςχφοσ 

μικρότερθσ από  450 kW

Όλεσ οι υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ 

ανεξαρτιτωσ ιςχφοσ

Φυςικό αζριο            Τγραζριο    

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι 

απωλειών κερμότθτασ με τα 

καυςαζρια ,ςε %

14 14 12                                  12

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ  

περιεκτικότθτασ των καυςαερίων  ,ςε 

μονοξείδιο του άνκρακα (CO),ςε ppm

80 80 90                                  110

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ  

περιεκτικότθτασ των καυςαερίων  ,ςε 

οξείδια  του αηώτου (ΝOx),ςε ppm

125 125 100                                 160

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι του 

δείκτθ αικάλθσ, κατά Bacharach  

1 1 0                                     1

Ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ  κερμοκραςία 

καυςαερίων, ςε C

160 160 130                                 160

Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ  κερμοκραςία 

καυςαερίων, ςε C

Ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ τιμι τθσ  

περιεκτικότθτασ των καυςαερίων  ,ςε 

διοξείδιο του άνκρακα (CO2),ςε %

250

10

250

10

220                                 250

9                                     10
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Class 1 250 (mg/kWh)
Class 2 185 (mg/kWh)
Class 3 120 (mg/kWh)

ΟΡΗΑ ΔΚΠΟΜΠΧΝ  ΑΕΧΣΟΞΔΗΓΗΧΝ

Class
NOx

CO 

mg/kWh mg/kWh
2ε ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ

3ε ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ΤΓΡΑΔΡΗΟ (LPG)

1 170 230 100

2 120 180 100

3 80 140 100

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΝ 676-ΑΔΡΗΟ

ΚΑΝΟΝΗΜΟ EN 267 -ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ
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ΛΔΒΖΣΔ ΑΔΡΗΟΤ
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ΘΔΡΜΑΝΖ

Επηηνίρηα κνλάδα

Δηακέξηζκα

Επηδαπέδηνο

ιέβεηαο

πζηνηρία

Λεβήησλ

Πνιπθαηνηθία

Θέξκαλζε

Αλάγθεο
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Δπηηνίρηα κνλάδα 

Καηεγνξίεο:

1. Φινγνζάιακνο:  αλνηθηόο - θιεηζηόο -

ζπκππθλώζεσο

2. Ιζρύο: 20 – 24 – 28 –37 – 46 kW

3. Παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ: κε ελαιιάθηε, κε 

ελζσκ. boiler, κε εμσηεξ. boiler.
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ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ

ΣΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΗ ΝΕΡΟΤ

1. Θεξκαληήξαο ξνήο

Άκεζε παξνρή

Οηθνλνκία

2. Θεξκνζίθσλεο απνζήθεο

Πνιιέο ιήςεηο

ηαζεξή ζεξκνθξαζία

3. πλδπαζηηθόο ζεξκνζίθσλαο
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Δπηινγή ζεξκαληήξα λεξνχ ή ιέβεηα κε άκεζε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ

9 kW 20kW 24 kW 28 kW 28 kW 
κε 20 lt
ηακηεπη.

28 kW + 
120 lt

1 ιήςε

2 ιήςεηο

3 ιήςεηο

4 ιήςεηο

> 4 
ιήςεηο
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Απφδνζε θαη θφξηηζε ιέβεηα

Απόδνζε = Φόξηηζε   ε

όπνπ ε=βαζκόο απόδνζεο

Καηαλάισζε Φ.Α. = Φόξηηζε/Hu

Π.Υ.: V = (24 kW/0,92)/10kWh/m3 = 2,61 m3/h



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452
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2 1

θιεηζηνχ 

θινγνζαιάκνπ

9

7

5

3

1

αλνηθηνχ 

θινγνζαιάκνπ

6

8

4

2

1. ύζηεκα αλίρλεπζεο ξνήο 6. Βαιβίδα αεξίνπ

2. Γεπηεξεύσλ ελαιιάθηεο 7. Κπθινθνξεηήο

3. Γνρείν δηαζηνιήο 8. Καπζηήξαο

4. Σξίνδε βάλα ζέξκαλζεο – δεζηνύ λεξνύ 9. Πξσηεύσλ ελαιιάθηεο

5. Πίλαθαο ειέγρνπ 10. Αλεκηζηήξαο (κόλν γηα TURBO)

πκβαηηθνί επηηνίρηνη ιέβεηεο
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ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΑΓΧΓΖ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ ΔΠΗΣΟΗΥΗΟΤ 

1. Αλνηθηνύ ζαιάκνπ:

Τπνινγηζκόο βάζεη θαλνληζκνύ εζση. 

εγθαηαζηάζεσλ

Καηαζθεπαζηήο: έσο 2m νξηδόληην, έσο 3 

ζπζθεπέο ζηελ ίδηα θακηλάδα

2. Κιεηζηνύ ζαιάκνπ

ύζηεκα 60/100

ύζηεκα 80/125

ύζηεκα 80/80
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χζηεκα 60/100
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χζηεκα 60/100

Μέγηζην επηηξεπόκελν 

κήθνο θαη θακπύιεο από 

θαηαζθεπαζηή
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χζηεκα 80/125

Μέγηζην επηηξεπόκελν 

κήθνο θαη θακπύιεο από 

θαηαζθεπαζηή
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χζηεκα 80/80
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χζηεκα 80/80

Μέγηζην επηηξεπόκελν κήθνο θαη θακπύιεο από θαηαζθεπαζηή
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ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΗΣΟΗΥΗΟΤ 

Θεξκαληηθά 

ζώκαηα 

Ελδνδαπέδηα 

ζέξκαλζε 

πλδπαζκόο 
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ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΟΗ ΛΔΒΖΣΔ ΑΔΡΗΟΤ ΜΔ 

ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΚΑΤΣΖΡΑ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

Α. ΜΟΝΟΒΑΘΜΗΟΗ

Β. ΓΗΒΑΘΜΗΟΗ

• Οη επηδαπέδηνη ιέβεηεο αηκνζθαηξηθήο θαύζεο 

ιεηηνπξγνύλ κε θπζηθό ειθπζκό θαη άξα ππoπίεζε ζην 

εζσηεξηθό ηνπο.

• Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κεηαβνιώλ ηνπ ειθπζκνύ 

ηεο θαπλνδόρνπ απαηηείηαη αζθάιεηα ξνήο
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ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΟ ΛΔΒΖΣΑ 

ΜΔ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΚΑΤΣΖΡΑ 2 ΒΑΘΜΗΓΧΝ

1.   Ρπζκηδφκελα πνδαξηθά                                                               13.     Μεραληθφ ηάκπεξ                       

2.   Δπηζηξνθή λεξνχ ζηνλ ιέβεηα                                                  14.     Άλνηγκα πφξηαο θαζαξηζκνχ

3.   Φχμε θινγνζαιάκνπ                                                                  15-18 Κιέκεο ειεθη. ζπλδέζεσλ

4.   Φινγνζάιακνο                                                                            16-17 Πίλαθαο ειέγρνπ

5.   ψκα καληεκέληνπ ιέβεηα                                                        19.      Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο 

6.   Δμαγσγή λεξνχ απφ ιέβεηα                                                      20.      Δπηηεξεηήο πίεζεο αεξίνπ 

7.   Δηζαγσγή αέξα ζηελ θακηλάδα                                                21.      Ρπζκηζηήο πίεζεο

8.   Αζθάιεηα ξνήο                                                                           22-23  Βαιβίδεο αεξίνπ

9.   Κάιπκκα                                                                                     24.      Μπέθ αεξίνπ 

10.  Αηζζεηήξαο                                                                               25-26  Δηζαγσγή αέξα θαχζεο       

11.  χλδεζε θακηλάδαο                                                                  27.      σιήλεο δηαλνκήο αεξίνπ

12.  εξβνθηλεηήξαο γηα ην θιαπέ  θαπζαεξίσλ                          28.      Κεξακηθέο ξάβδνη (κφλν γηα Φ.Α.)
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ΛΔΒΖΣΔ 

ΤΜΠΤΚΝΧΖ
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C

H

HH

H

H

Πεηξειαην

0,24 kg/kWh

Φπζηθν αεξην

0,19 kg/kWh

C14H30

CH4

Δθπνκπή CO2

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H
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~ 2 m3 αηκφο

H2O

H2O

~ 1 m3 δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα

CO2

~ 2 m3

νμπγφλν

O2

O2

~ 1 m3

θπζηθφ

αέξην

CH4

Πνηα είλαη ηα πξντφληα ηεο θαχζεο;
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Ho

Hu

ΘΔΡΜΟΓΟΝΟ ΓΤΝΑΜΖ

• Αλσηέξα 
ζεξκνγφλνο δχλακε 
(Ζν)

• Καησηέξα 
ζεξκνγφλνο δχλακε
(Ζu)
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Αλσηέξα ζεξκνγφλνο δχλακε

(Ζν)

• Ζ αλσηέξα ζεξκνγφλνο δχλακε 

πεξηιακβάλεη ηε ζεξκφηεηα ηεο 

ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ζηελ θαχζε
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Καησηέξα ζεξκνγφλνο δχλακε

(Ζu)

• ηε θαηψηεξε ζεξκηθή ηζρχ ην 

λεξφ παξακέλεη σο αηκφο θαη 

δελ ζπκππθλψλεηαη.
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Ηu

Σππηθή εγθαηάζηαζε ζπκβαηηθνχ ιέβεηα
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Ζν

Σππηθή εγθαηάζηαζε ιέβεηα ζπκππθλψζεσο



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

Αηκφο θεχγεη απφ ηελ θακηλάδα 

Με ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 100°C
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Τπεξζέξκαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο
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πγθξάηεζε ηεο αηζζεηήο θαη ηεο ιαλζάλνπζαο ελέξγεηαο 

Πσο?
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Φχρoληαο  ηα θαπζαέξηα : ζπκπχθλσζε

Παξαγσγε ελεξγεηαο
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Αξρή ιεηηνπξγηάο ηνπ ιέβεηα 
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Απνκάθξπλζε ησλ ζπκππθλσκάησλ
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71 1432 4 5 6 8 9 10 11 12 13

ΟπδεηεξνΟμπ Αιθαιηθν

Ph ησλ ζπκππθλσκάησλ
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Δίλαη ειεγρφκελε ε απνκάθξπλζε ησλ ζπκππθλσκάησλ;

• Ζ εηήζηα παξαγσγή ελφο κέζνπ ιέβεηα ζπκππθλσκάησλ: 
πεξίπνπ 4000 lt

• Σν pH (κεηαμχ 3 θαη 5) ην θαζηζηά δπλαηφλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 
ζηα ιχκαηα

• Απφβιεηα λεξά είλαη αιθαιηθά (pH> 7), ιφγσ ησλ 
απνξξππαληηθψλ

• Δγρψξηα χδαηα αληηπξνζσπεχνπλ 250.000 lt αλά έηνο γηα κηα 
νηθνγέλεηα 4 αηφκσλ

• Ο φγθνο ησλ ζπκππθλσκάησλ αληηπξνζσπεχεη ην 1,5% ηεο 
απφξξηςεο ιπκάησλ

• Απφ ηηο  αλαιχζεηο ησλ ιπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ην 
θαηλφκελν ηεο εμνπδεηέξσζεο έρεη παξαηεξεζεί

• πκπέξαζκα: Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, θαίλεηαη πεξηηηφ λα 
ξπζκηζηεί ε απφξξηςε ησλ ζπκππθλσκάησλ ησλ νηθηαθψλ 
ιεβήησλ ζπκπχθλσζεο.



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

1. πκβαηηθόο ιέβεηαο:

CH4 + 2·O2  CO2 + 2·H2O +  HU

αηκόο  10,0 kWh/m3

2. Λέβεηαο ζπκππθλώζεσο:

CH4 + 2·O2  CO2 + 2·H2O +  HO

πγξό  11,6 kWh/m3

Δθκεηάιιεπζε ελεξγείαο θαχζεσο
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Καηαλάισζε ζπζθεπψλ αεξίνπ

πκβαηηθόο Λέβεηαο

Απόδνζε = Φόξηηζε  x ε 

όπνπ ε=βαζκόο απόδνζεο

Καηαλάισζε Φ.Α. = Φόξηηζε/Hu

π.ρ.: V = (24 kW/0,93)/10kWh/m3 = 2,58 m3/h

Λέβεηαο  πκπύθλσζεο

Απόδνζε = Φόξηηζε x ε 

όπνπ ε=βαζκόο απόδνζεο

Καηαλάισζε Φ.Α. = Φόξηηζε/Hν

π.ρ.: V = (24 kW/0,93)/11,6kWh/m3 = 2,22 m3/h



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

Θεξκνθξαζία κέζνπ θαη απόδνζε



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

Επηηνίρηνη Λέβεηεο ζπκππθλώζεσο

Δπηηνίρηνη 

ζπκππθλψζεσο

κε ελαιιάθηε

πλδπαζκφο ιέβεηα 

ζπκππθλψζεσο

θαη boiler 
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παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ

Επηηνίρηνη Λέβεηεο ζπκππθλώζεσο

ζέξκαλζε
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Δγθαηάζηαζε   - Καπλαγσγνί

– Πξόλνηα γηα απνρέηεπζε  

– Πιαζηηθνί θαπλαγσγνί

– Αλεθνξηθή θιήζε

Επηηνίρηνη Λέβεηεο ζπκππθλώζεσο
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Δγθαηάζηαζε   - Κχθισκα ζέξκαλζεο

– Πξόζζεην δνρείν δηαζηνιήο θαη βαιβίδα αζθαιείαο 

– Ρύζκηζε θπθινθνξεηή αλάινγα κε επηζπκεηή ηζρύ

Επηηνίρηνη Λέβεηεο ζπκππθλώζεσο
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Δθθίλεζε – Ρχζκηζε θαπζηήξα

– Έιεγρνο CO2 (γηα θ.α. 9,0% ±1,0) 

– 5 min ιεηηνπξγία ζην πιήξεο θνξηίν

– Δηόξζσζε θαη αλακνλή 1 min 

Επηηνίρηνη Λέβεηεο ζπκππθλώζεσο
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πληειεζηέο

Όλνκα Σίηινο Δηαηξεία

Νεφθπηνο Αγηδφγινπ Μεραλνι. Ζιεθηξνιφγνο

Μαλψιεο Βεξίγνο Ζιεθηξ.  Μεραληθφο

Γάλεο Νεξγίδεο Μερ. Μεραληθφο

Θενθάλεο Πεηαινχδεο Μερ. Μεραληθφο

Γεκήηξεο Πεηθίδεο Μερ. Μεραληθφο

Γηψξγνο Πνπξγάλεο Μεραλνι. Ζιεθηξνιφγνο Thermogroup S.A.

Γηάλλεο Σζηθαιάθεο Μερ. Μεραληθφο

http://www.buderus.gr/
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ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

Φξνληίδνπκε ην πεξηβάιινλ καο


