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The continuous search for more economical solutions, more efficient systems, 
environmental quality, uniformity, quality installation, hazards and many others have 
led us into the 21st century with dozens of technological advances in heating.  

  This will be the theme with which we deal in the present study.That will compare 
various heating technologies, such as the fireplace, the fireplace, the oil burner, pellet 
burner, gas burner, heat pump, electric heating, district heating as to the most 
advantageous solution in terms of environmental quality, quality installation, initial 
setup costs - maintenance, operating costs and service life. 
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                                                  Εισαγωγή 

 

Από την αρχή της ανθρωπότητας βλέπουµε ότι η ανάγκη προστασίας από το κρύο 
έσπρωξε τον άνθρωπο να ανακαλύψει και ταυτόχρονα να υλοποιήσει διάφορες 
µεθόδους προκειµένου να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Μια µέθοδος  ήταν η 
χρήση δερµάτων από ζώα µέσω των οποίων κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες 
θερµότητας του σώµατός του. Παρόλα αυτά η  αναζήτηση για την προφύλαξή του 
από το κρύο δεν σταµατά εδώ. Με την πάροδο του χρόνου οδηγήθηκε στην 
ανακάλυψη της φωτιάς, χάρη στην οποία επήλθε η εξέλιξή του. Από την απλή χρήση 
της εστίας φωτιάς στους προϊστορικούς χρόνους, στην εστία της αρχαιότητας και 
συγκεκριµένα σε ανάκτορο µυκηναϊκής εποχής. Η τεχνολογία όµως δεν γνωρίζει 
όρια. Η συνεχής αναζήτηση για πιο οικονοµικές λύσεις, πιο αποδοτικά συστήµατα, η 
ποιότητα του περιβάλλοντος, η οµοιογένεια, η ποιότητα εγκατάστασης, οι πιθανοί 
κίνδυνοι και πολλά άλλα µας οδήγησαν στον 21ο αιώνα µε δεκάδες τεχνολογικά 
επιτεύγµατα στον τοµέα της θέρµανσης. 

 Αυτό θα είναι και το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε στην παρούσα µελέτη. Θα 
συγκρίνουµε δηλαδή διάφορες τεχνολογίες θέρµανσης , όπως το τζάκι, το ενεργειακό 
τζάκι, ο καυστήρας πετρελαίου, ο καυστήρας πέλλετ, ο καυστήρας υγραερίου, η 
αντλία θερµότητας, η ηλεκτρική θέρµανση, η τηλεθέρµανση ως προς την πιο 
συµφέρουσα λύση σε ότι αφορά την ποιότητα περιβάλλοντος, την ποιότητα 
εγκατάστασης, το κόστος αρχικής εγκατάστασης – συντήρησης, το κόστος 
λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής .  
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                              Τεχνική περιγραφή αντικειµένου 

 

Η µελέτη θα αφορά µονοκατοικία και πολυκατοικία 5 ορόφων µε ένα διαµέρισµα ο 
κάθε όροφος µε εµβαδόν 100m2 και 3 m ύψος στην Νότια Ελλάδα και στο νοµό 
Αττικής µε µη επαρκή θερµοµόνωση. Το διαµέρισµα αποτελείται από 3 
υπνοδωµάτια, ένα ενιαίο χώρο σαλόνι – κουζίνα, ένα λουτρό και W.C. Η 
απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης εντός του χώρου (µονοκατοικίας – διαµερίσµατος): 
Τιµή υπολογισµών 102 kWh/ m2 ανά έτος είναι 10200kWh, που αντιστοιχεί σε µη 
επαρκώς µονωµένο κτίριο κατασκευής 25ετίας ενδιάµεσου ορόφου (ένα καλά 
µονωµένο διαµέρισµα έχει λιγότερη από τη µισή ενεργειακή απαίτηση). 

Σε αυτό το σηµείο αξιοσηµείωτο είναι ότι η προαναφερόµενη τιµή των 102 kWh/m2, 
προσδιορίστηκε µε χρήση του λογισµικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ µετά από Ενεργειακές 
Επιθεωρήσεις και είναι η µέση τιµή 30 αποτελεσµάτων για χρήση κατοικίας, ήτοι για 
εσωτερική θερµοκρασία και ώρες λειτουργίας κτιρίου κατά ΚΕΝΑΚ. Η αντίστοιχη 
πραγµατική απαίτηση κάθε διαµερίσµατος εξαρτάται από την ιδιαιτερότητα του 
χρήστη, τις ώρες λειτουργίας του κάθε διαµερίσµατος καθώς και από την 
θερµοµόνωση του κτιρίου, δηλ. την παλαιότητα, τον τύπο κουφωµάτων κλπ . Η 
κατανοµή του συνολικού αναφερόµενου κόστους ανά µήνα ως ποσοστό της 
συνολικής κατανάλωσης είναι: 

 Νοέµβριος: 10,5% 
 ∆εκέµβριος: 20,2% 
 Ιανουάριος: 24,3% 
 Φεβρουάριος: 20,6% 
 Μάρτιος: 17,8% 
 Απρίλιος: 6,6% 

Τα παραπάνω ποσοστά προέκυψαν από τις Βαθµοηµέρες Θέρµανσης ανά µήνα για τα 
κλιµατολογικά στοιχεία της Ν.Φιλαδέλφειας, όπως αυτές αναφέρονται στην 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-3/2010 έκδοση 4ος 2012 προσαυξηµένα κατά 20%, και όχι από 
στατιστικές µετρήσεις. 

Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και τις τρέχουσες τιµές της 
αγοράς για τη σεζόν 2013-2014, θα επιχειρηθεί µια κατά το δυνατόν λεπτοµερής 
οικονοµοτεχνική µελέτη των θερµαντικών µέσων των σύγχρονων κοινωνιών. 
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                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

 

1.1  Απλό – παραδοσιακό τζάκι µε εστία ανοικτής καύσης  

Το τζάκι, γνωστό σαν εστία, κάνει την εµφάνισή του πριν από µερικές χιλιετίες. Την 
αρχαιότερη µορφή του την συναντάµε στα προϊστορικά χρόνια και συγκεκριµένα σε 
ανάκτορα µυκηναϊκής εποχής (Τίρυνθα, Μυκήνες, Πύλο). Από τον 12ο αιώνα 
συναντάµε το τζάκι σε κοιλώµατα κάποιου χοντρού τοίχου, απ’όπου ανεβαίνει ο 
καπνός για την καµινάδα. Η νεότερη αυτή εστία αποτελούσε ένα θερµαντικό 
σύστηµα µα και αρχιτεκτονικό – διακοσµητικό στοιχείο. Τους δύο τελευταίους 
αιώνες χρησιµοποιούνταν κυρίως σαν το µοναδικό σύστηµα θέρµανσης και σήµερα 
αποτελεί σπουδαίο απόκτηµα σε κοσµικά σαλόνια και άλλους χώρους. 

Βιβλιογραφία(παράγραφος 1) 

 

                     

                      Εικόνα 1. Χτιστό τζάκι 

 

1.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

 Τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα περιβάλλοντος είναι τα εξής: 

i.    Άνεση 
ii.   Ταχύτητα 
iii.   Οµοιογένεια 
iv.  Αέρας  
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Όσον αφορά την ποιότητα περιβάλλοντος µε µέσο θέρµανσης το τζάκι τα πιο πάνω 
χαρακτηριστικά διαµορφώνονται ως εξής: 

Άνεση: Σήµερα το τζάκι δηµιουργεί στο σπίτι µια υπέροχη ατµόσφαιρα και θαλπωρή, 
όπου µπορείς να αξιοποιήσεις τις ώρες σου αποτελεσµατικά, καθώς δηµιουργεί µια 
αίσθηση χαλαρότητας, ξεγνοιασιάς και ευχάριστης διάθεσης στα άτοµα του 
περιβάλλοντος. Αυτό βέβαια σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερκαλύψει την 
ανάγκη θερµότητας σε όλους τους χώρους του σπιτιού, πράγµα το οποίο αδυνατεί να 
παρέχει το τζάκι καθιστώντας έτσι µη ικανοποιητική την άνεση στο χώρο. 

Ταχύτητα: Ο χρόνος µε τον οποίο η θερµότητα  αποδίδεται στο χώρο διαφέρει 
αναλόγως µε το ποσοστό υγρασίας που επικρατεί στην καύσιµη ύλη, το σωστό 
αερισµό του δωµατίου και την απορροφητικότητα της καµινάδας. Σε γενικές γραµµές 
ο χρόνος µπορεί να χαρακτηριστεί ως άµεσος και αυτό διότι η θερµοκρασία διαχέεται 
στο χώρο µέσω ακτινοβολίας. 

Οµοιογένεια: Ένα από τα σοβαρότερα µειονεκτήµατα του τζακιού είναι η 
ανοµοιογένεια της θερµότητας που αποδίδει στο χώρο. Ο τρόπος µετάδοσης της 
θερµότητας είναι µε ακτινοβολία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να ζεσταίνει τοπικά και 
όχι τον περιβάλλοντα χώρο. Ο ρυθµός καύσης της καύσιµης ύλης είναι διαφορετικός 
µε αποτέλεσµα την απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας. 

Αέρας: Ένα ακόµη µειονέκτηµά του είναι ότι κατά τη χρήση του έχουµε απρόσµενη 
αναθυµίαση από την καύσιµη ύλη είτε λόγω ανεπάρκειας αέρα στο χώρο, είτε λόγω 
κακής απορροφητικότητας καυσαερίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την απαραίτητη 
ανανέωση του αέρα κάθε µία µε δύο φορές την ώρα. Εποµένως η αναγκαία ποσότητα 
του αέρα για κάθε άτοµο είναι µειωµένη από την ανανέωση που αναφέραµε 
παραπάνω δηλαδή κατά 20cm2/h για ενήλικες και 10cm2/h για παιδιά. Η καύση ξύλου 
για την παραγωγή θερµότητας γίνεται µε τη δέσµευση οξυγόνου και την παραγωγή 
διοξειδίου του άνθρακα. Θεωρείται όµως ότι δεν συµβάλλει στην αύξηση του 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα επειδή το διοξείδιο του άνθρακα που 
παράγει το είχε ήδη αφαιρέσει από την ατµόσφαιρα κατά την ανάπτυξη του δέντρου 
από το οποίο προήλθε ή θα δεσµευθεί από το νέο δέντρο που θα φυτευτεί στη θέση 
του κοµµένου. 

1.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα εγκατάστασης ενός µέσου θέρµανσης 
είναι οι εξής: 

i. Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο 
ii.  Επιβάρυνση κτηρίου 
iii.  Πιθανοί κίνδυνοι 

Μελετώντας το τζάκι ως µέσο θέρµανσης οι παραπάνω παράγοντες διαµορφώνονται 
ως εξής: 
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Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Το µέγεθος του τζακιού διαφέρει ανάλογα µε 
την έκταση του χώρου όπου προβλέπεται να τοποθετηθεί. Όσο περισσότερα 
τετραγωνικά είναι ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το τζάκι, τόσο πιο 
µεγάλο θάλαµο καύσης θα έχει. Αυτό βέβαια, σε σχέση µε τα µοναδικά σχέδια και 
την κατάλληλη επένδυση που θα του δώσει ο κατασκευαστής σύµφωνα µε τις 
προτιµήσεις του ιδιοκτήτη, θα έχει σαν αποτέλεσµα την εναρµόνισή του στο χώρο 
ανάλογα µε το στοιχείο της διακόσµησης του δωµατίου καταλαµβάνοντας τον 
ελάχιστο δυνατό όγκο στο χώρο. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα µέρη ενός θερµαντικού 
συστήµατος που συντελούν στην ασφαλή και σωστή λειτουργία του (ανάγκη 
αποθήκευσης καυσίµου, τρόπος µετάδοσης της θερµότητας, µέγεθος του µέσου 
παραγωγής θερµότητας), ο καταλαµβανόµενος όγκος του τζακιού (σε µια κλίµακα 
τριών βαθµίδων: µικρός, µέτριος, µεγάλος) χαρακτηρίζεται ως µεγάλος κυρίως λόγω 
της απαίτησης για µεγάλο χώρο αποθήκευσης του καυσίµου. 

Επιβάρυνση κτιρίου: Όσον αφορά το κατασκευαστικό του µέρος, αν η µελέτη 
εγκατάστασης του τζακιού έχει προβλεφθεί στα σχέδια κατασκευής του κτιρίου, δεν 
του επιφέρει καµία επιβάρυνση. Στην περίπτωση που η κατασκευή του υλοποιηθεί 
µεταγενέστερα από την κατασκευή του κτιρίου, θα επέλθουν επιβαρύνσεις στο 
τελευταίο, που θα αφορούν τη στεγανότητα και τη στατικότητά του λόγω της 
κατασκευής της καµινάδας (καθώς πρέπει να ανοιχτεί τρύπα στην οροφή του κτιρίου 
για την εξαγωγή της). Το βαθµό της επιβάρυνσης τον κρίνει η εµπειρία του 
κατασκευαστή και η κατάλληλη επιλογή του σηµείου κατασκευής του. 

Πιθανοί κίνδυνοι: Η προσοχή µας κατά τη λειτουργία του και η προβλεπόµενη, 
σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, συντήρησή του µειώνει αισθητά τους πιθανούς 
κινδύνους κατά τη χρήση του χωρίς όµως να τους εξαλείφει. Συγκεκριµένα κατά τη 
λειτουργία του τζακιού πρέπει να φροντίζουµε ώστε να υπάρχει ο σωστός αερισµός 
στο χώρο, πράγµα το οποίο επιτυγχάνεται ανανεώνοντας τον αέρα στο χώρο 1-2 
φορές την ώρα. Ακόµα ο σωστός καθαρισµός της καµινάδας έχει σαν αποτέλεσµα 
την αποµάκρυνση του κρεόζοτου από τα τοιχώµατά της για την καλύτερη εξαγωγή 
των καυσαερίων και την αποφυγή απρόσµενων αναθυµιάσεων. Τέλος, η συνεχόµενη 
επίβλεψή του αποµακρύνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς (κάτι που παρατηρείται συχνά 
λόγω αµέλειας του ιδιοκτήτη) κατά την πτώση θράκας.  

1.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Σε γενικές γραµµές το τζάκι αποτελείται από τρία βασικά µέρη: την καµινάδα, την 
διακόσµηση-επένδυση και το κύριο µέρος που είναι η εστία. Επίσης διακρίνεται σε 
δύο κατηγορίες: α. στο τζάκι που κατασκευάζεται επί τόπου και β. στο 
προκατασκευασµένο. 

Στην πρώτη περίπτωση το κόστος εγκατάστασης εξαρτάται από το µέγεθος και τον 
τρόπο επένδυσής του. Παρόλα αυτά η µέση τιµή του κυµαίνεται γύρω στα 1000 
ευρώ, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του είναι γύρω στις 10 µε 12 
ηµέρες. 
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Από την άλλη πλευρά, το κόστος αγοράς ενός προκατασκευασµένου τζακιού 
κυµαίνεται γύρω στα 500€. Στην τιµή βέβαια δεν συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα 
µεταφοράς, τοποθέτησης, εγκατάστασης και διακόσµησης. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, το κόστος εγκατάστασής του ανέρχεται περίπου στα 1500€ και η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί 3-5 ηµέρες. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις για τη µελλοντική σωστή 
λειτουργία του τζακιού η πρώτη του χρήση  πρέπει να γίνεται µετά από 40 µε  50 
ηµέρες, προκειµένου να αποµακρυνθεί εντελώς η υγρασία που προέκυψε κατά την 
κατασκευή του. Έτσι θα αποφευχθεί πιθανή δηµιουργία ρωγµών στο κονίαµα. 

Ο Πίνακας 1 περιέχει τα συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά το κόστος και το χρόνο 
ολοκλήρωσης της κατασκευής. 

  

Πίνακας 1. Κόστος και ολοκλήρωσης κατασκευής του τζακιού 

ΚΤΙΣΤΟ  

Χρόνος ολοκλήρωσης 10-12 ηµέρες  

Κόστος κατασκευής  1000€ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ  

Χρόνος ολοκλήρωσης 3-5 ηµέρες  

Κόστος κατασκευής  1500€ 

 

1.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον πιο ακριβή προσδιορισµό του κόστους 
λειτουργίας-συντήρησης ενός µέσου θέρµανσης, στην προκειµένη περίπτωση του 
τζακιού, είναι οι εξής: η απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης εντός του χώρου, ο βαθµός 
απόδοσης του συστήµατος, η θερµογόνος δύναµη του καυσίµου, το κόστος καυσίµου 
ανά µονάδα και η συχνότητα συντήρησης. Οι ανοιχτές εστίες καύσης (τζάκια) έχουν 
πολύ χαµηλό βαθµό απόδοσης και η ισχύ τους είναι ανάλογη µε την εστία καύσης. 
Συνήθως µια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του θερµικού φορτίου ενός 
χώρου 30m2. Ο µέσος θερµικός βαθµός απόδοσης για τα παραδοσιακά τζάκια 
εκτιµάται σε 25%, η θερµογόνος δύναµη στα 4,2 kWh/kg, ενώ το µέσο κόστος 
καυσόξυλων ανέρχεται στα 0,20€/kg. 

• Οπότε για απόδοση του τζακιού γύρω στο 25%, για θερµική ενέργεια 1kWh 
απαιτούνται:  

1kWh/((4,2kWh/kg) x 0,25) = 0,95kg ξύλων.  
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• Άρα το κόστος για θερµική ενέργεια 1kWh θα ανέρχεται στα: 

 0,95kg x 0,20€/kg = 0,19€. Εποµένως το κόστος για την παραγωγή 1kWh 
ανέρχεται στα 0,19€.  

• Σύµφωνα µε την απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης 10200kWh (9714kg 
καυσόξυλα) το συνολικό κόστος θα είναι: 

10200kWh x 0,19€/kWh = 1943€. 

Η συχνότητα συντήρησής του εξαρτάται από τη χρήση του και εκτιµάται ότι πρέπει 
να γίνεται µία φορά το χρόνο. Σύµφωνα µε έρευνα αγοράς το κόστος συντήρησης 
ανέρχεται στα 35€/έτος (χωρίς να περιλαµβάνονται πιθανές βλάβες). 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην 
ολοκλήρωση των υπολογισµών και το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης ανά 
έτος.  

 

Πίνακας 2.Παράµετροι και τελικό κόστος λειτουργίας-συντήρησης για θέρµανση µε 
τζάκι. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

Βαθµός απόδοσης  25% 

Θερµογόνος δύναµη ξύλου 4,2kWh/kg 

Τιµή ξύλου/kg 0,20€ 

Ποσότητα ξύλων 9714kg 

Κόστος συντήρησης/έτος   35€ 

Κόστος θέρµανσης  1943€ 

Συνολικό κόστος/έτος 1978€ 

 

1.1.5 ∆ιάρκεια ζωής 

Το τζάκι είναι ένα µέσο θέρµανσης µε µεγάλη διάρκεια ζωής. Θα λέγαµε πως για  
όσο καιρό το οικοδόµηµα µέσα στο οποίο έχει τοποθετηθεί είναι κατοικήσιµο για 
άλλο τόσο µπορεί και το τζάκι να προσφέρει ζεστασιά και άνεση στους ιδιοκτήτες 
του. ∆ε φθείρεται εύκολα µε την πάροδο του χρόνου και εποµένως µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από πολλές γενιές ανθρώπων µε µια στοιχειώδη συντήρηση, όπως 
έχει ήδη προαναφερθεί. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

2.1 Ενεργειακό τζάκι 

Η εποχή όπου σε κάθε σπίτι υπήρχε το παραδοσιακό τζάκι ως κύρια θέρµανση 
µοιάζει αρκετά µακρινή. Η θαλπωρή που προσφέρει στο σπίτι, δεν µπορεί να 
αντικαταστήσει την ανάγκη θέρµανσης σε όλα τα δωµάτια όπου ζουν και 
αναπαύονται τα µέλη µιας οικογένειας. Στις σύγχρονες κατοικίες ωστόσο αυτό 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός ενεργειακού τζακιού τελευταίας τεχνολογίας που 
µπορεί να καλύψει απόλυτα την ανάγκη θέρµανσης σε όλους τους χώρους 
προσφέροντας ταυτόχρονα τη µαγεία της φλόγας.  

Τα ενεργειακά τζάκια είναι εστίες καύσης ξύλου κλειστού τύπου µε πυρίµαχο τζάµι 
και εκµεταλλεύονται στο µέγιστο τη ζέστη που τα ίδια παράγουν (µε την καύση στο 
χώρο της εστίας) είτε διοχετεύοντάς τη γρήγορα και σωστά στον αέρα του 
περιβάλλοντα χώρου είτε διοχετεύοντάς τη στο νερό του δικτύου θέρµανσης. Στην 
πρώτη περίπτωση µιλάµε για αερόθερµο ενεργειακό τζάκι ενώ στη δεύτερη µιλάµε 
για υδραυλικό ενεργειακό τζάκι ή αλλιώς τζάκι καλοριφέρ. 

Β(10) 

 

                          

                       Εικόνα 2. Ενεργειακό τζάκι 

 

2.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα περιβάλλοντος (παρ. 1.1.1 σελ. 8 ) 
διαµορφώνονται ως εξής: 

Άνεση: Το ενεργειακό τζάκι, θα µπορούσαµε να πούµε ότι συνδυάζει το 
παραδοσιακό µε το µοντέρνο. Μπορεί να σου προσφέρει τη θαλπωρή του χωριού 
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αλλά και την αίσθηση του σύγχρονου ανάλογα µε την επιλογή επένδυσής του. Η 
δυνατότητα που παρέχει ώστε να µεταφέρεται η θερµότητα και σε άλλους χώρους του 
σπιτιού, καθιστά την άνεση µερικώς ικανοποιητική και αυτό λόγω του ότι δεν έχουµε 
τη δυνατότητα ελέγχου της θερµοκρασίας στο χώρο. 

Ταχύτητα: Η θερµότητα αποδίδεται στο χώρο και στις δύο περιπτώσεις (αερόθερµο -
καλοριφέρ) µέσω του αέρα και ο χρόνος χαρακτηρίζεται ως µέσος. 

Οµοιογένεια: Η οµοιογένεια της θερµότητας χαρακτηρίζεται ως µέτρια και η  
µετάδοση της επιτυγχάνεται µέσω της θέρµανσης του αέρα. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα (ανάλογα µε το µέγεθος του χώρου) τη διαφορετική ένταση της 
θερµότητας σε κάθε χώρο. 

Αέρας: Η κλειστή εστία καθιστά αδύνατη την εξαγωγή καυσαερίων. Επίσης, η 
ανανέωση του αέρα γίνεται αυτόµατα µέσω του αεραγωγού που διαθέτει. Ειδικά  το 
αερόθερµο ενεργειακό τζάκι παράγει θερµό και ξηρό αέρα που ανασηκώνει τη σκόνη 
στο χώρο δηµιουργώντας προβληµατικές συνθήκες άνεσης, ιδιαίτερα για άτοµα µε 
αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήµατα. Όπως στο παραδοσιακό τζάκι, έτσι και εδώ η 
θέρµανση επιτυγχάνεται µέσω της καύσης, πράγµα το οποίο επιφέρει ανάλογη 
επιβάρυνση στο περιβάλλον. 

2.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Οι παράγοντες της ποιότητας εγκατάστασης (παρ. 1.1.2 σελ. 9 ) αναλύονται πιο 
κάτω: 

Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Στην πρώτη περίπτωση που το ενεργειακό 
τζάκι είναι τύπου αερόθερµου, όσον αφορά τον καταλαµβανόµενο όγκο του στο 
χώρο, ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε και πιο πάνω στο απλό τζάκι. Η δεύτερη περίπτωση 
που το ενεργειακό τζάκι λειτουργεί σαν καλοριφέρ, έχει µεγαλύτερη απαίτηση σε 
χώρο λόγω του ότι χρησιµοποιούνται θερµαντικά σώµατα και µπόιλερ για τη 
µετάδοση της θερµότητας. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν µεγάλο καταλαµβανόµενο 
όγκο στο χώρο. 

Επιβάρυνση κτιρίου:  Επειδή οι επεµβάσεις που δέχεται το κτίριο είναι ίδιες και στις 
δύο περιπτώσεις ( ενεργειακό – παραδοσιακό τζάκι ), σε ότι αφορά την επιβάρυνση   
του  κτιρίου,  ισχύει  ότι  προαναφέρθηκε  και πιο  πάνω  (παρ.1.1.2 σελ. 9 )  

Πιθανοί κίνδυνοι: Όπως και στο απλό τζάκι, έτσι και εδώ η προβλεπόµενη 
συντήρηση του, ο σωστός καθαρισµός της καµινάδας του και ο σωστός αερισµός στο 
χώρο, µειώνει αισθητά τους πιθανούς κινδύνους. Και σε αυτή τη περίπτωση 
χρειάζεται συνεχή επίβλεψη (λόγω του ότι για τη λειτουργία του χρειάζεται 
ηλεκτρική σύνδεση) για την αποφυγή πυρκαγιάς – έκρηξης σε µια απρόσµενη 
διακοπή του ρεύµατος. Επίσης, λόγω της ύπαρξης καυστήρα στο εσωτερικό της 
κατοικίας, το σωστό άνοιγµα της πόρτας σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
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αποµακρύνει τον κίνδυνο έκρηξης  από την απότοµη είσοδο οξυγόνου στο χώρο 
καύσης. 

2.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται το ενεργειακό τζάκι τύπου αερόθερµου 
είναι τα εξής: η καµινάδα, η διακόσµηση-επένδυση, ο χώρος καύσης και το 
βεντιλατέρ, το οποίο χρησιµεύει στην διοχέτευση του αέρα στους υπόλοιπους 
χώρους. Ενώ αντίστοιχα όσον αφορά το τύπου καλοριφέρ ισχύει ότι: το βεντιλατέρ 
έχει αντικατασταθεί από το µπόιλερ, χρησιµοποιείται κυκλοφορητής και επιπλέον 
αντί για αεραγωγούς, στη συγκεκριµέµη περίπτωση έχουµε τις σωληνώσεις και τα 
θερµαντικά σώµατα. 

Το κόστος εγκατάστασης εξαρτάται από τον τύπο του ενεργειακού τζακιού που θα 
επιλέξουµε (αερόθερµο - καλοριφέρ), τον τρόπο και τα υλικά επένδυσής του και την 
απαίτηση σε θερµίδες που θέλουµε να καλύψουµε. 

Για το τύπου αερόθερµο (έπειτα από έρευνα αγοράς) έχουµε: 

• Η τιµή αγοράς του ξεκινάει από τα 750€ και φτάνει έως τα 2500€. Κατά την 
εκτίµησή µου, η τιµή µιας µέσης επιλογής κυµαίνεται στα 1400€. 

• Μια µέση τιµή εγκατάστασης – επένδυσης ανέρχεται στα 1000€. 

Έτσι το τελικό κόστος διαµορφώνεται στα 2400€. 

Για το τύπου καλοριφέρ (έπειτα από έρευνα αγοράς): 

• Η τιµή αγοράς του ξεκινάει από τα 1000€ και φτάνει έως τα 2000€. Η 
εκτίµηση µιας µέσης τιµής είναι 1100€. 

• Το κόστος αγοράς κυκλοφορητή, σωλήνων και θερµαντικών σωµάτων  
ανέρχεται περίπου στα 1000€. 

• Η µέση τιµή εγκατάστασης – επένδυσης ανέρχεται στα 1500€. 

Έτσι το τελικό κόστος κατά εκτίµηση διαµορφώνεται στα 3600€. 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί 3 µε 6 ηµέρες. 

Πιο κάτω ο Πίνακας 3, περιλαµβάνει τα συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά την 
τιµή αγοράς, το κόστος εγκατάστασης και το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής 
του συστήµατος θέρµανσης µε ενεργειακό τζάκι. 
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Πίνακας 3. Τιµή αγοράς – εγκατάστασης και χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής του 
ενεργειακού τζακιού 

ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ  

Τιµή αγοράς 1400€ 

Κόστος εγκατάστασης 1000€ 

Σύνολο 2400€ 
ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  

Τιµή αγοράς 1100€ 

Κόστος εξαρτηµάτων 1000€ 

Κόστος εγκατάστασης 1500€ 

Σύνολο   3600€ 
 

2.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Όπως στο τζάκι έτσι και εδώ οι ίδιοι παράγοντες (παρ.1.1.4 σελ. 11 )  καθορίζουν τον 
ακριβή προσδιορισµό του κόστους λειτουργίας - συντήρησης του ενεργειακού 
τζακιού. Οι κλειστές εστίες καύσης (ενεργειακά τζάκια) έχουν πολύ µεγάλο βαθµό 
απόδοσης σε σχέση µε τις ανοιχτές εστίες καύσης και η ισχύ τους είναι ανάλογη µε το 
µέγεθός τους και την καύσιµη ύλη. Συγκεκριµένα, ένα ενεργειακό τζάκι θερµού αέρα 
µε ονοµαστική ισχύ 10kW µπορεί να καλύψει ένα χώρο 100m2. Ο µέσος θερµικός 
βαθµός απόδοσης για τα ενεργειακά τζάκια εκτιµάται σε 80%, η θερµογόνος δύναµη 
του ξύλου είναι 4,2 kWh/kg και η θερµογόνος δύναµη του πέλλετ είναι 5 kWh/kg. Το 
µέσο κόστος α. καυσόξυλων ανέρχεται στα 0,20€/kg, β. πέλλετ ανέρχεται στα 
0,27€/kg. 

Οπότε για απόδοση του ενεργειακού τζακιού γύρω στο 80%, για θερµική ενέργεια 
1kWh απαιτούνται:  

α. Καυσόξυλα 

o 1kWh/((4,2kWh/kg) x 0,8) = 0,3kg ξύλων.  

o Άρα το κόστος για θερµική ενέργεια 1kWh θα ανέρχεται στα: 

0,3kg x 0,20€/kg = 0,06€. 

o Για  ενέργεια θέρµανσης 10200kWh χρειαζόµαστε 3036kg καυσόξυ-
λα. Το συνολικό κόστος για την απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης 
είναι: 

10200kWh x 0,06€/kWh = 612€.  

ή 

3036kg x 0,20€/kg = 607€. 
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β. Πέλλετ 

o 1kWh/((5kWh/kg) x 0,8) = 0,25kg ξύλων.  

o Άρα το κόστος για θερµική ενέργεια 1kWh θα ανέρχεται στα: 

0,25kg x 0,27€/kg = 0,0675€. 

o Για  ενέργεια θέρµανσης 10200kWh χρειαζόµαστε 2550kg πέλλετ. 
Έτσι το συνολικό κόστος για την απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης 
είναι: 

10200kWh x 0,0675€/kWh = 688,5€. 

ή 

2550kg x 0,27€/kg = 688,5€. 

Όσο για τη συχνότητα συντήρησής του ισχύει ό,τι και στο απλό τζάκι και η τιµή της 
ανέρχεται στα 35€/έτος. 

Ο Πίνακας 4 περιέχει τις παραµέτρους στις οποίες στηρίχθηκαν οι υπολογισµοί όσον 
αφορά το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης για το ενεργειακό τζάκι για 
διάστηµα ενός έτους.  

Πίνακας 4. Παράµετροι που αφορούν το ενεργειακό τζάκι και το τελικό κόστος 
λειτουργίας-συντήρησης του χρησιµοποιώντας ως καύσιµη ύλη καυσόξυλα και πέλλετ. 

Βαθµος απόδοσης  80% 

 ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ  

Θερµογόνος δύναµη                                                                                                               4,2kWh/kg 

Ποσότητα                                                                                                                     3036kg 

Κόστος/kg                                                                                                          0,20 € 

Κόστος συντήρησης                                                                                                               35€ 

Κόστος θέρµανσης                                                                                                            607€ 

Συνολικό κόστος/έτος                                                                                                          642 € 

 ΠΕΛΛΕΤ   

Θερµογόνος δύναµη                                                                                                                 5kWh/kg 

Ποσότητα                                                                                                                    2550kg 

Κόστος/kg                                                                                                          0,27 € 

Κόστος συντήρησης                                                                                                               35€ 

Κόστος θέρµανσης                                                                                                        688,50€ 

Συνολικό κόστος/έτος                                                                                                       723,50 € 
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2.1.5 ∆ιάρκεια ζωής 

Η διάρκεια του ενεργειακού τζακιού στο χρόνο είναι αντίστοιχη µε αυτή του 
οικοδοµήµατος, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες διαδικασίες συντήρησης που 
προαναφέρθηκαν. 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

3.1 Καυστήρας πετρελαίου σε µονοκατοικία – πολυκατοικία 

Η θέρµανση µε καυστήρα – λέβητα πετρελαίου είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος 
κεντρικής - αυτόνοµης θέρµανσης των κτιρίων αρκετά χρόνια τώρα. Οι οικιακοί 
λέβητες, βάσει του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένοι χωρίζονται σε 
χυτοσιδήρους (µαντεµένιους) και χαλύβδινους. Η σωστή επιλογή του προσφέρει 
µέγιστη απόδοση της εγκατάστασης, µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του, 
εξοικονόµηση καυσίµου και προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η µέθοδος 
θέρµανσης αποτελείται από το λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τον 
αυτοµατισµό, τις σωληνώσεις, τα θερµαντικά σώµατα και το θερµοστάτη χώρου. Ο 
θερµοστάτης χώρου δίνει εντολή στον καυστήρα να ξεκινήσει την καύση του 
πετρελαίου όπου µε αυτή επιτυγχάνεται η θέρµανση του νερού που βρίσκεται στο 
λέβητα. Όταν το νερό φτάσει σε προκαθορισµένη θερµοκρασία, δίνεται εντολή στο 
κυκλοφορητή να ανοίξει και µέσω της υδραυλικής εγκατάστασης µεταφέρεται στα 
θερµαντικά σώµατα όπου και µεταφέρουν τη θερµότητα µέσω του αέρα. 

 

                     

  Εικόνα 3: Καυστήρας - λέβητας πετρελαίου        Εικόνα 4: Καυστήρας - λέβητας πετρελαίου 
                  µαντεµένιος                                                      χαλύβδινος  

3.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

Οι παράγοντες (παρ. 1.1.1 σελ. 8 ) που καθορίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος 
και ως µέσο θέρµανσης τον καυστήρα πετρελαίου  διαµορφώνονται ως εξής: 

Άνεση: Λόγω του ότι η θερµότητα µεταφέρεται και σε άλλους χώρους του σπιτιού 
(µε τη βοήθεια των θερµαντικών σωµάτων), η άνεση χαρακτηρίζεται ως µερικώς 
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ικανοποιητική και αυτό γιατί ο έλεγχος της θερµοκρασίας πραγµατοποιείται σε ένα 
µόνο χώρο. 

Ταχύτητα: Η θερµότητα διασκορπίζεται στο χώρο µέσω της θέρµανσης του αέρα και 
ο χρόνος χαρακτηρίζεται ως µέσος. 

Οµοιογένεια: Η οµοιογένεια της θερµότητας (όπως και στο υδραυλικό τζάκι) 
χαρακτηρίζεται ως µέτρια και η  µετάδοση της επιτυγχάνεται και εδώ µέσω της 
θέρµανσης του αέρα. Ο θερµοστάτης βοηθάει στην επιθυµητή ρύθµιση (έλεγχο) της 
θερµοκρασίας στον περιβάλλοντα χώρο. Αλλά λόγω του ότι η διαχείρισή του γίνεται 
από ένα µόνο σηµείο, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διαφορετική ένταση της 
θερµότητας σε κάθε δωµάτιο. 

Αέρας: Η θερµότητα στο χώρο αποδίδεται µέσω των υδραυλικών σωµάτων. Αυτό 
οδηγεί στην παραγωγή θερµού και ξηρού αέρα στο χώρο που  προκαλεί (σε κάποιες 
περιπτώσεις) δυσφορία στα άτοµα του περιβάλλοντος. Λόγω του ότι η θέρµανση 
επιτυγχάνεται µε καύση, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δέσµευση οξυγόνου και την 
παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα όπως και στην περίπτωση του τζακιού, αλλά µε τη 
διαφορά ότι το πετρέλαιο δεν είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Στην περίπτωση του 
ατοµικού καυστήρα, η ύπαρξη περισσότερων καυστήρων σηµαίνει την παραγωγή 
περισσότερων ατµοσφαιρικών ρύπων. 

3.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Οι παράγοντες της ποιότητας εγκατάστασης (παρ. 1.1.2 σελ. 9 ) µελετώντας τον 
καυστήρα πετρελαίου ως µέσο θέρµανσης αναλύονται πιο κάτω: 

Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Η απαίτηση θερµαντικών σωµάτων - 
σωληνώσεων για τη µετάδοση της θερµότητας, η ανάγκη αποθήκευσης καυσίµου 
(που µας οδηγεί στην κατασκευή δεξαµενής) και η χρήση καυστήρα, έχουν σαν 
αποτέλεσµα να καταλαµβάνουν µεγάλο ωφέλιµο χώρο. 

Επιβάρυνση κτιρίου: Στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει µετά την ολοκλήρωση 
κατασκευής του κτιρίου, δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές οι επιβαρύνσεις που δέχεται 
το κτίριο. Ενώ αντίστοιχα, στην περίπτωση που η εγκατάσταση πραγµατοποιηθεί 
συγχρόνως µε την κατασκευή του κτιρίου, οι επιβαρύνσεις που δέχεται το τελευταίο 
είναι αµελητέες. 

Πιθανοί κίνδυνοι: Η θέρµανση µε λέβητα – καυστήρα πετρελαίου (όπως 
αναφερθήκαµε και πιο πάνω) είναι διαδεδοµένη εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα τη συνεχή βελτίωσή της και την ανακάλυψη διαφόρων τεχνολογιών 
(ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, ασφαλιστικά, θερµοστάτες) για την αποφυγή πιθανών 
κινδύνων. Η εγκατάσταση από έµπειρο επαγγελµατία και η προβλεπόµενη συντήρηση, 
µειώνουν στο ελάχιστο τους πιθανούς κινδύνους. 
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3.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  
Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα θέρµανσης µε 
καυστήρα πετρελαίου είναι τα εξής: λέβητας, καυστήρας, ηλεκτρολογικός πίνακας 
αυτονοµίας, σωληνώσεις – εξαρτήµατα και τα θερµαντικά σώµατα. Το κόστος της 
εγκατάστασης εξαρτάται από τον τύπο λέβητα που θα επιλέξουµε (µαντεµένιο ή 
χαλύβδινο) και την ανάγκη σε θερµίδες που θέλουµε να καλύψουµε. Επιπλέον, θα 
πρέπει να γνωρίζουµε  ότι η επιλογή καυστήρα – λέβητα θα πρέπει να καλύπτει τις 
απαιτούµενες θερµίδες προσαυξηµένες κατά 15%. 

Μονοκατοικία. 

Για λέβητα από µαντέµι: 

• Οι τιµές αγοράς ξεκινούν από τα 650€ και φτάνουν τα 850€ και σύµφωνα µε 
εκτίµηση µια µέση τιµή είναι τα 700€ µε ενσωµατωµένο πίνακα αυτονοµίας. 

Για λέβητα από χάλυβα: 

• Οι τιµές αγοράς ξεκινούν από τα 250€ και φτάνουν τα 650€. Σύµφωνα µε 
εκτίµηση µία µέση τιµή είναι τα 500€ µε ενσωµατωµένο πίνακα αυτονοµίας. 

Όσον αφορά το κόστος των υπολοίπων: 

• Το κόστος του καυστήρα ξεκινάει από τα 200€ και φτάνει τα 300€. Η τιµή 
ενός ικανοποιητικού καυστήρα ανέρχεται στα 260€. 

• Μια µέση τιµή των σωληνώσεων – εξαρτηµάτων και θερµαντικών σωµάτων 
κυµαίνεται στα 2000€. 

• Το κόστος εγκατάστασης από υδραυλικό – ηλεκτρολόγο ανέρχεται στα 
1000€. 

Οπότε το τελικό κόστος διαµορφώνεται στα 3760€ µε χαλύβδινο λέβητα και 3960€ 
για λέβητα από µαντέµι. 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί 3 µε 6 ηµέρες. 

Πολυκατοικία. 

Για λέβητα από µαντέµι: 

• Οι τιµές αγοράς κυµαίνονται από 850€ έως 1400€ και σύµφωνα µε εκτίµηση 
µια µέση τιµή είναι τα 1100€ χωρίς πίνακα αυτονοµίας. 

Για λέβητα από χάλυβα: 

• Οι τιµές αγοράς ξεκινούν από τα 565€ και φτάνουν τα 850€. Σύµφωνα µε 
εκτίµηση µία µέση τιµή είναι τα 750€ χωρίς πίνακα αυτονοµίας. 
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Το κόστος των υπολοίπων διαµορφώνεται: 

• Το κόστος του καυστήρα ξεκινάει από τα 305€ και φτάνει τα 460€. Η τιµή 
ενός ικανοποιητικού καυστήρα εκτιµάται στα 410€. 

• Μια µέση τιµή των σωληνώσεων – εξαρτηµάτων, θερµαντικών σωµάτων και 
πίνακα αυτονοµίας κυµαίνεται στα 16000€. 

• Το κόστος εγκατάστασης από υδραυλικό – ηλεκτρολόγο ανέρχεται στα 8500€ 
έπειτα από σχετική έρευνα. 

Οπότε το τελικό κόστος για χαλύβδινο λέβητα είναι 25660€, ενώ αντίστοιχα για 
λέβητα από µαντέµι είναι 26010€. Επιπλέον η ολοκλήρωση της κατασκευής απαιτεί 
10 µε 16 ηµέρες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος ανά περίπτωση από το οποίο 
προκύπτει και το συνολικό κόστος.  

Πίνακας 5. Στοιχεία για το κόστος αγοράς – εγκατάστασης και το χρόνο ολοκλήρωσης 
της θέρµανσης µε καυστήρα πετρελαίου                                          

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Μαντεµένιος λέβητας 700€ 

Χαλύβδινος λέβητας 500€ 

Καυστήρας 260€ 

Κόστος εξαρτηµάτων 2000€ 

Κόστος εγκατάστασης 1000€ 

Ολοκλήρωση κατασκευής 3-6 ηµέρες 

Συνολικό κόστος (Χ/Λ) 3760€ 

Συνολικό κόστος (Μ/Λ) 3960€ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Μαντεµένιος λέβητας 1100€ 

Χαλύβδινος λέβητας 750€ 

Καυστήρας   410€ 

Κόστος εξαρτηµάτων 16000€ 

Κόστος εγκατάστασης 8500€ 

Ολοκλήρωση κατασκευής 10-16 ηµέρες 

Συνολικό κόστος (Χ/Λ) 25660€ 

Συνολικό κόστος (Μ/Λ) 26010€ 
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3.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Σε ένα σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα – καυστήρα πετρελαίου, ο βαθµός απόδοσης 
κυµαίνεται από 83% έως 93%. Ένας µέσος θερµικός βαθµός απόδοσης εκτιµάται στο 
90% και η θερµογόνος δύναµη του πετρελαίου είναι 11,9kWh/lt. Λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το µέσο κόστος του πετρελαίου θέρµανσης κατά την τρέχουσα περίοδο 
(2013-2014) κυµαίνεται στο 1,3€/lt, υπολογίζουµε αντίστοιχα το κόστος λειτουργίας. 

Οπότε για απόδοση του λέβητα - καυστήρα πετρελαίου στο 90%, για θερµική 
ενέργεια 1kWh απαιτούνται: 

• 1kWh/((11,9kWh/lt) x 0,9) = 0,093lt πετρελαίου.  

• Άρα το κόστος για θερµική ενέργεια 1kWh θα ανέρχεται στα: 

0,093lt x 1,3€/lt = 0,1209€. 

• Για µονοκατοικία, το συνολικό κόστος για απαιτούµενη θερµική ενέργεια 
10200kWh που αντιστοιχεί σε 952lt είναι: 

10200kWh x 0,1209€/kWh = 1238,10€. 

ή 

952lt x 1,3 €/lt = 1238,10€. 

• Για πολυκατοικία ( κατά προσέγγιση ), η απαιτούµενη θερµική ενέργεια είναι 
51000kWh/έτος και απαιτούνται 4762lt πετρέλαιο: 

• Οπότε το συνολικό κόστος ανά έτος θα είναι: 

51000kWh x 0,1209€/kWh = 6190,48€. 

ή 

4743lt x 1,3€/lt = 6190,48€ 

Η ετήσια συντήρηση καυστήρα - λέβητα είναι µια απαραίτητη εργασία και πρέπει να 
γίνεται µία φορά το χρόνο και περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: καθαρισµός λέβητα, 
καθαρισµός και αντικατάσταση µπέκ, καθαρισµός και ρύθµιση σπινθήρα, ρύθµιση 
αναλογίας αέρα-καυσίµου, έλεγχος διαρροών καυσίµου, έλεγχος διαρροών 
καυσαερίων, δοκιµή λειτουργίας ασφαλιστικών και µέτρηση καυσαερίων. Με αυτό 
θα επιτύχουµε οικονοµία στην κατανάλωση καυσίµου εώς και 30%. Σύµφωνα µε 
έρευνα αγοράς, το κόστος συντήρησης καυστήρα-λέβητα κυµαίνεται στα 40 και 
150€/έτος για µονοκατοικία και πολυκατοικία αντίστοιχα. 

Πιο κάτω στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην 
ολοκλήρωση των υπολογισµών για το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης της 
θέρµανσης µε λέβητα – καυστήρα πετρελαίου ανά έτος.  
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Πίνακας 6. Κύριοι παράµετροι οι οποίοι συµβάλουν στους υπολογισµούς  και τελικό 
κόστος λειτουργίας - συντήρησής του. 

Βαθµός απόδοσης  90% 

Θερµογόνος δύναµη 11,9 kWh/lt 

Κόστος/lt 1,3 €/ lt 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Ποσότητα 952lt 

Κόστος θέρµανσης  1238,10€ 

Κόστος συντήρησης  40€ 

Συνολικό κόστος/έτος  1278,10€ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Ποσότητα 4762lt 

Κόστος θέρµανσης  6190,48€ 

Κόστος συντήρησης 150€ 

Συνολικό κόστος/έτος  6340,48€ 

 

 

Θα πρέπει πάντως να λάβουµε υπόψη ότι σε περίπτωση που κάποιος δικαιούται το 
επίδοµα θέρµανσης  τότε το κόστος ανά λίτρο πετρελαίου µειώνεται κατά 0,35€/lt. 
Ωστόσο, ανάλογα µε την περιοχή κάθε νοικοκυριού, υπάρχει ανώτατο όριο στα 
επιδοτούµενα λίτρα.  

Β(10) 

 

3.1.5 ∆ιάρκεια ζωής 

Οι µαντεµένιοι λέβητες χαρακτηρίζονται από τεράστια ανθεκτικότητα στις διαβρώ-
σεις και έχουν πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής, σε αντίθεση µε τους 
χαλύβδινους λέβητες που η διάρκεια ζωής τους µπορεί να φτάσει τα 30 χρόνια. 
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                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

4.1 Καυστήρας πέλλετ  

Οι καυστήρες πέλλετ είναι από τις συσκευές στις οποίες έχει στραφεί το ενδιαφέρον 
σηµαντικού µέρους των καταναλωτών, κάτι το οποίο έχει να κάνει αφενός µε την 
εξοικονόµηση χρηµάτων (που αυτοί εξασφαλίζουν) και αφετέρου µε το γεγονός ότι 
πλέον η απαγόρευση της καύσης πέλλετ για την κεντρική θέρµανση κατοικιών έχει 
αρθεί. 

Η λειτουργία τους βασίζεται σε περίπλοκους υπολογιστές και ηλεκτρονικούς πίνακες 
κυκλωµάτων για να καθορίσουν το πόσα καύσιµα πέλλετ πρέπει να καούν. Τα 
περισσότερα µοντέλα έχουν τουλάχιστον δύο επιλογές καύσης ενώ µερικά µοντέλα 
χρησιµοποιούν θερµοστάτες για ελεγχόµενη καύση. 

     

Εικόνα 5: Καυστήρας – λέβητας  
                πέλλετ 

 

4.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

 Όσον αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος σε σχέση µε την άνεση, την ταχύτητα, 
τον αέρα και την οµοιογένεια ισχύει ότι και στο λέβητα – καυστήρα πετρελαίου.(παρ. 
3.1.1 σελ. 19 ), µε τη µόνη διαφορά να εντοπίζεται σε ότι αφορά την επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος. Λόγω του ότι η θερµότητα επιτυγχάνεται µε την καύση του πέλλετ 
(βιοµάζα ), ισχύει ό,τι και στην περίπτωση του τζακιού (παρ.1.1.1 σελ 8 ). 
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4.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Και σε αυτή την περίπτωση, όσον αφορά την ποιότητα εγκατάστασης, ισχύει ότι και 
στον καυστήρα – λέβητα πετρελαίου παρουσιάζοντας όµως διαφορές σε ότι έχει να 
κάνει µε τους πιθανούς κινδύνους. Λόγω του ότι το πέλλετ δεν είναι τόσο εύφλεκτο 
όσο το πετρέλαιο, ο κίνδυνος για αυτανάφλεξη της καύσιµης ύλης ( εξαιτίας της 
απότοµης ανόδου της θερµοκρασίας ) είναι περιορισµένος. Αυτό όµως, σε καµία 
περίπτωση, δεν σηµαίνει ότι ο κίνδυνος µιας έκρηξης ( λόγω δυσλειτουργίας των 
µηχανισµών ελέγχου του δοχείου διαστολής ) έχει εξαλειφθεί.  

 

4.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα θέρµανσης µε 
λέβητα πέλλετ είναι τα εξής: δεξαµενή, χώρος καύσης, χώρος ανταλλαγής 
θερµότητας, καπνοδόχος, κεντρική µονάδα ελέγχου PLC, δοχείο αδράνειας, 
σωληνώσεις – εξαρτήµατα και τα θερµαντικά σώµατα. Το κόστος της εγκατάστασης 
εξαρτάται από τον τύπο λέβητα που θα επιλέξουµε µε βάση  την ανάγκη σε θερµίδες 
που θέλουµε να καλύψουµε. 

•  Οι τιµές ενός ολοκληρωµένου συστήµατος καυστήρα – λέβητα πέλλετ 
ξεκινούν από τα 1900€ και φτάνουν τα 3500€. Σύµφωνα µε εκτίµηση µια 
µέση τιµή είναι τα 2300€ µε ενσωµατωµένη κεντρική µονάδα ελέγχου PLC. 

•  Μια µέση τιµή των σωληνώσεων – εξαρτηµάτων, καπνοδόχου και 
θερµαντικών σωµάτων κυµαίνεται στα 2500€. 

•  Το κόστος εγκατάστασης από υδραυλικό – ηλεκτρολόγο ανέρχεται στα 
1500€. 

Οπότε το τελικό κόστος διαµορφώνεται στα 6300€ και η ολοκλήρωση της 
κατασκευής του απαιτεί 3 µε 6 ηµέρες. 

Ο Πίνακας 7 πιο κάτω περιέχει τα τελικά αποτελέσµατα για τον υπολογισµό του 
συνολικού κόστους  αλλά και το χρόνο για την ολοκλήρωση της κατασκευής – 

εγκατάστασης.  
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Πίνακας 7. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τον λέβητα – καυστήρα πέλλετ 

ΛΕΒΗΤΑΣ-ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΕΤ  

Κόστος καυστήρα – λέβητα 2300€ 

Κόστος εξαρτηµάτων 2500€ 

Κόστος εγκατάστασης  1500€ 

Ολοκλήρωση κατασκευής  3-6 ηµέρες 

Συνολικό κόστος  6300€ 

 

4.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Σε ένα σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα – καυστήρα πέλλετ ο θερµικός βαθµός 
απόδοσης εκτιµάται στο 85% και µια µέση τιµή της θερµογόνου δύναµης του πέλλετ 
είναι 5 kWh/kg µε µέσο κόστος 0,27€/kg. 

Άρα για απόδοση του λέβητα - καυστήρα πέλλετ στο 85% και για θερµική ενέργεια 
1kWh απαιτούνται: 

• 1kWh/((5kWh/kg) x 0,85) = 0,235kg πέλλετ.  

• Άρα το κόστος για θερµική ενέργεια 1kWh θα ανέρχεται στα: 

0,235kg x 0,27€/kg = 0,0635€. 

• Το συνολικό κόστος για απαιτούµενη θερµική ενέργεια 10200kWh που 
αντιστοιχεί σε ποσότητα πέλλετ 2400kg είναι: 

10200kWh x 0,0635€/kWh = 648€. 

ή 

2397kg x 0,27 €/kg = 648€ 

Για τους λέβητες πέλλετ ισχύει ό,τι και για όλους τους άλλους τύπους λεβήτων. Έτσι 
και οι καυστήρες πέλλετ πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται για καλή 
λειτουργία µια φορά το χρόνο από εξειδικευµένο συνεργείο. Το κόστος συντήρησης 
του λέβητα πέλλετ είναι το ίδιο όπως και για ένα λέβητα πετρελαίου, δηλαδή 40€. 
Όσο πιο καλής ποιότητα πέλλετ χρησιµοποιούµε, τόσο πιο πολύ προστατεύουµε το 
καυστήρα και το λέβητα.  

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην ολοκλήρωση των 
υπολογισµών και το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης ανά έτος.  
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Πίνακας 8. Παράµετροι και τελικό κόστος λειτουργίας-συντήρησης για τη θέρµανση µε 
λέβητα – καυστήρα πέλλετ. 

Βαθµός απόδοσης  85% 

Θερµογόνος δύναµη 5 kWh/kg 

Κόστος/kg 0,27€ 

Ποσότητα 2400kg 

Κόστος θέρµανσης  648€ 

Κόστος συντήρησης  40€ 

Συνολικό κόστος/έτος  688€ 

 

4.1.5 ∆ιάρκεια ζωής 

Η διάρκεια ζωής τους, όπως στους λέβητες πετρελαίου, και σε αυτή την περίπτωση 
εξαρτάται από τα υλικά κατασκευής τους. Επίσης, κατά ένα µεγάλο βαθµό η κακή 
ποιότητα του πέλλετ και η µη τακτική συντήρηση, επηρεάζει αρνητικά τη διάρκεια 
ζωής του. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η διάρκεια ζωής του είναι 5 µε 6 φορές 
µεγαλύτερη από τους απλούς λέβητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

5.1 Καυστήρας υγραερίου σε µονοκατοικία - πολυκατοικία 

Το υγραέριο για πολλά χρόνια ήταν γνωστό στους καταναλωτές µε τη µορφή φιάλης 
όπου η χρήση του κυρίως περιοριζόταν σε οικιακές δουλειές, όπως το µαγείρεµα. 
Σήµερα αποτελεί µία από τις βασικές καύσιµες ύλες και έχει βρει αρκετούς 
υποστηρικτές λόγω του ότι έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση, µεγάλη θερµογόνο 
δύναµη, υψηλό βαθµό απόδοσης καύσης αλλά και µειωµένο κόστος συντήρησης. Οι 
πιο πάνω λόγοι έχουν ωθήσει πολλούς καταναλωτές στο να αντικαταστήσουν - 
τροποποιήσουν τον καυστήρα πετρελαίου µε καυστήρα υγραερίου. 

 

           

Εικόνα 6:Αυτόνοµος επιτοίχιος                    Εικόνα 7:Επιδαπέδιος καυστήρας – λέβητας  
  λέβητας υγραερίου.                                       υγραερίου. 

 

5.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

Το ίδιο ισχύει και για το λέβητα – καυστήρα υγραερίου (σε ότι αφορά την ποιότητα 
του περιβάλλοντος ) λόγω του ότι για την άνεση, την ταχύτητα, την οµοιογένεια και 
τον αέρα ισχύει ότι και για το καυτήρα πετρελαίου. (παρ. 1.1.1 σελ. 8 )  

 

5.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Ο λέβητας – καυστήρας υγραερίου, ως προς την ποιότητα εγκατάστασης, δεν 
παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές µε αυτή του πετρελαίου. Η µοναδική διαφορά που 
παρατηρείται είναι στους πιθανούς κινδύνους, επειδή το υγραέριο είναι πολύ πιο 
εύφλεκτο σε σχέση µε το πετρέλαιο. Ο κίνδυνος ενδεχόµενης έκρηξης των φιαλών ή 
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της δεξαµενής υγραερίου από µια ανεπιθύµητη διαρροή είναι µεγάλος. Η 
προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος του 
ιδιοκτήτη για τον εντοπισµό πιθανής διαρροής των σωληνώσεων, φιαλών – 
δεξαµενής, αποµακρύνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

 

5.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Ένα σύστηµα  θέρµανσης λέβητα – καυστήρα πετρελαίου αποτελείται από τη 
δεξαµενή, το λέβητα, τον καυστήρα, τον πίνακα ελέγχου, τις σωληνώσεις – 
εξαρτήµατα και τα θερµαντικά σώµατα. Από τον τύπο λέβητα που θα επιλέξουµε 
(επιδαπέδιο – επιτοίχιο, υλικό κατασκευής) και από τις θερµίδες που θέλουµε να 
καλύψουµε, θα εξαρτηθεί το κόστος αρχικής εγκατάστασης. 

 Μονοκατοικία 

•  Οι τιµές ενός ολοκληρωµένου επιτοίχιου συστήµατος καυστήρα – λέβητα 
υγραερίου κυµαίνονται από 550€ έως 1400€. Κατά την εκτίµηση µου µια 
µέση τιµή είναι τα 900€ µαζί µε τον πίνακα ελέγχου. 

•  Σε ένα επιδαπέδιο λέβητα υγραερίου, η τιµή του διαφέρει ανάλογα το υλικό 
κατασκευής του. Έτσι για ένα λέβητα χαλύβδινο και ένα µαντεµένιο, το 
κόστος  εκτιµάται ότι θα είναι 500€ και 700 € αντίστοιχα. 

•  Το κόστος του καυστήρα ( µόνο για την περίπτωση του επιδαπέδιου λέβητα, 
µιας και ο επιτοίχιος έχει ενσωµατωµένο ) κυµαίνεται από 690€ έως 980€. 
Μια µέση ικανοποιητική επιλογή κοστίζει 748€. 

•  Η µέση τιµή των σωληνώσεων – εξαρτηµάτων και θερµαντικών σωµάτων 
(σύµφωνα µε έρευνα αγοράς) εκτιµάται στα 2200€ στην περίπτωση του 
επιτοίχιου λέβητα και στα 2500€ στην περίπτωση του επιδαπέδιου. 

•  Το κόστος εγκατάστασης από υδραυλικό– ηλεκτρολόγο, για επιτοίχιο και 
επιδαπέδιο λέβητα,  ανέρχεται στα 1100€ και 1500€ αντίστοιχα. 

Οπότε το τελικό κόστος για επιτοίχιο διαµορφώνεται στα 4200€ και για επιδαπέδιο 
5248€ στην περίπτωση του χαλύβδινου και 5448€ για µαντεµένιο λέβητα. Η 
ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί 3 µε 6 ηµέρες. 

Πολυκατοικία 

• Για ένα χαλύβδινο λέβητα το κόστος, από ένα εύρος τιµών 450€ έως 850€, 
κατά την εκτίµησή µου θα είναι 750€, ενώ αντίστοιχα για ένα µαντεµένιο το 
κόστος κυµαίνεται από 715€ έως 1400€ και µια µέση επιλογή των 1100€ 
καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις µας. 
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• Ο καυστήρας ( σύµφωνα µε τις θερµικές µας απαιτήσεις ) εκτιµάται ότι θα 
κοστίσει 1200€ (από ένα εύρος τιµών των 955€ – 1600€). 

• Το κόστος  για τις σωληνώσεις – εξαρτήµατα, τα θερµαντικά σώµατα και τον 
πίνακα αυτονοµίας κυµαίνεται στα 16000€. 

• Το κόστος εγκατάστασης από υδραυλικό – ηλεκτρολόγο, σύµφωνα µε 
εκτίµηση µου, ανέρχεται στα 8000€ κατά. 

Οπότε το τελικό κόστος για χαλύβδινο λέβητα είναι 25950€ ενώ αντίστοιχα για 
λέβητα από µαντέµι είναι 26300€. 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί 10 µε 16 ηµέρες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος ανά περίπτωση από το οποίο 
προκύπτει το συνολικό κόστος αρχικής εγκατάστασης και ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
κατασκευής.  

 

Πίνακας 5. Στοιχεία για το κόστος αγοράς – εγκατάστασης και το χρόνο ολοκλήρωσης 
της θέρµανσης µε καυστήρα υγραερίου                                          

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Επιτοίχιος  λέβητας 900€ 

Μαντεµένιος λέβητας 700€ 

Χαλύβδινος λέβητας 500€ 

Καυστήρας 748€ 

Κόστος εξαρτηµάτων ΕΤ/Λ 2200€ 

Κόστος εξαρτηµάτων Ε∆/Λ 2500€ 

Κόστος εγκατάστασης ΕΤ/Λ 1100€ 

Κόστος εγκατάστασης Ε∆/Λ 1500€ 

Ολοκλήρωση εγκατάστασης  3-6 ηµέρες 

Συνολικό κόστος ΕΤ/Λ 4200€ 

Συνολικό κόστος Ε∆Μ/Λ 5448€ 

Συνολικό κόστος Ε∆Χ/Λ 5248€ 
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ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Μαντεµένιος λέβητας 1100€ 

Χαλύβδινος λέβητας 750€ 

Καυστήρας 1200€ 

Κόστος εξαρτηµάτων 16000€ 

Κόστος εγκατάστασης 8000€ 

Ολοκλήρωση εγκατάστασης  10-16 ηµέρες 

Συνολικό κόστος (Χ/Λ) 25950€ 

Συνολικό κόστος (Μ/Λ) 26300€ 

 

 

5.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Ο βαθµός απόδοσης σε ένα σύστηµα θέρµανσης µε λέβητα – καυστήρα υγραερίου 
αγγίζει το 99%, ενώ η θερµογόνος δύναµη του υγραερίου είναι 6,61kWh/lt. 
∆εδοµένου ότι το µέσο κόστος του υγραερίου αυτή τη στιγµή ανέρχεται στο 0,8€/lt, 
υπολογίζουµε το κόστος λειτουργίας. 

Για απόδοση του λέβητα - καυστήρα υγραερίου στο 90%, για θερµική ενέργεια 1kWh 
απαιτούνται: 

• 1kWh/((6,61kWh/lt) x 0,99) = 0,153lt πετρελαίου.  

• Άρα το κόστος για θερµική ενέργεια 1kWh θα ανέρχεται στα: 

0,153lt x 0,8€/lt = 0,1222€. 

• Για µονοκατοικία το συνολικό κόστος για απαιτούµενη θερµική ενέργεια 
10200kWh όπου εκφράζεται σε 1560,6lt υγραερίου είναι: 

10200kWh x 0,1222€/kWh = 1247€. 

ή 

1560,6lt x 0,8€/lt = 1247€. 

• Όσον αφορά την πολυκατοικία, η απαιτούµενη θερµική ενέργεια είναι 
51000kWh και εκφράζεται σε 7794lt υγραερίου. Άρα το συνολικό της κόστος 
θα είναι: 
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51000kWh x 0,1222€/kWh = 6234,81€. 

ή 

7803lt x 0,8€/lt = 6234,81€. 

Για την ετήσια συντήρηση καυστήρα - λέβητα υγραερίου ισχύει ότι και για τον 
καυστήρα – λέβητα πετρελαίου ( παρ. 3.1.4 σελ) και σύµφωνα µε έρευνα αγοράς, το 
κόστος συντήρησης καυστήρα-λέβητα είναι 40€ και 150ευρώ/έτος για µονοκατοικία 
και πολυκατοικία αντίστοιχα. 

Στον παρακάτω Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην 
ολοκλήρωση των υπολογισµών για το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης της 
θέρµανσης µε λέβητα – καυστήρα πετρελαίου ανά έτος.  

 

Πίνακας 10. Κύριοι παράµετροι οι οποίοι συµβάλουν στους υπολογισµούς  και τελικό 
κόστος λειτουργίας-συντήρησης του. 

Βαθµός απόδοσης  99% 

Θερµογόνος δύναµη 6,61 kWh/kg 

Κόστος/lt 0,8€ 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Ποσότητα 1558,7lt 

Κόστος λειτουργίας  1247€ 

Κόστος συντήρησης   40€ 

Συνολικό κόστος 1287€ 

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ  

Ποσότητα  7794lt 

Κόστος λειτουργίας 6234,81€ 

Κόστος συντήρησης   150€ 

Συνολικό κόστος 6384,81€ 
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5.1.5 ∆ιάρκεια ζωής 

Σε ότι αφορά τη διάρκεια ζωής του συγκεκριµένου συστήµατος θέρµανσης, αξίζει να 
σηµειωθεί ότι δεν παρουσιάζεται καµία διαφορά σε σχέση µε τον λέβητα - καυστήρα 
πετρελαίου ( παρ. 3.1.5 σελ. 24 ) λόγω του ότι το 90% από τα µέρη που το αποτελούν 
είναι ταυτόσηµα µε αυτά του λεβήτα – καυστήρα πετρελαίου. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

6.1 Αντλία θερµότητας  

Οι αντλίες θερµότητας είναι το µέλλον της θέρµανσης αλλά ο περισσότερος κόσµος 
δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το 
στοιχείο που εκµεταλλεύονται: χρήση της θερµοκρασίας του εδάφους (γεωθερµική 
αντλία) και χρήση της θερµοκρασίας του αέρα (αντλία αέρα/νερού), µε την οποία  και 
θα ασχοληθούµε. Οι αντλίες θερµότητας αέρα/νερού χρησιµοποιούν την εξωτερική 
θερµική ενέργεια του αέρα, είναι σχεδιασµένες για εξωτερική τοποθέτηση και 
µετατρέπουν το ήδη υπάρχον σύστηµα θερµαντικών σωµάτων σε ένα εξαιρετικό 
πλήρες σύστηµα θέρµανσης. Η τεχνολογία της είναι πολύ απλή και η αρχή 
λειτουργίας της είναι παρόµοια µε αυτή του οικιακού ψυγείου που χρησιµοποιεί ένα 
κύκλο συµπίεσης ατµού. Τα βασικά µέρη µιας αντλίας θερµότητας είναι ένας 
συµπιεστής, µια βαλβίδα εκτόνωσης και οι δύο εναλλάχτες θερµότητας. 

 

 

         

Εικόνα 8:Αντλία θερµότητας 
               αέρα/νερού 

 

6.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

 Οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα περιβάλλοντος (παρ. 1.1.1 σελ.8 ) 
διαµορφώνονται ως εξής: 
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Άνεση: Το σύστηµα θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας σε συνδυασµό µε την 
ενδοδαπέδια θέρµανση δηµιουργεί βέλτιστες συνθήκες θερµικής άνεσης σε σχέση µε 
όλα τα συστήµατα, καθώς κατανέµει οµοιόµορφα τη θερµότητα στο χώρο. 

Ταχύτητα: Όσον αφορά την ταχύτητα, δεν θα ήταν εφικτό ένας χαρακτηρισµός του 
χρόνου απόδοσης της θερµότητας να αντιπροσωπεύσει πλήρως το συγκεκριµένο 
σύστηµα, διότι οι αντλίες θερµότητας ( για παροχή θέρµανσης ) τίθωνται σε 
λειτουργία µε την έλευση του χειµώνα και σταµατούν µε το πέρας του.  Επειδή όµως 
ως µέτρο σύγκρισης έχουµε την έναρξη της λειτουργίας τους, ο χρόνος αυτός 
χαρακτηρίζεται ως αργός και για το λόγο αυτό δεν ενδείκνυται για εξοχικά. 

Σε ότι αφορά την οµοιογένεια και τον αέρα, ισχύει ότι και στη θέρµανση µε 
καυστήρα – λέβητα πετρελαίου (παρ 1.1.1 σελ. 8 ), εφόσον βέβαια η µετάδοση της 
θερµότητας στο χώρο πραγµατοποιείται µέσω σωµάτων, µε τη µόνη αλλαγή να 
γίνεται σε ότι αφορά την ποιότητα του εξωτερικού αέρα. Επειδή η παραγωγή της 
θέρµανσης  γίνεται µέσω της φυσικής εκµετάλλευσης της θερµοκρασίας του αέρα, η 
επιβάρυνση στο περιβάλλον θεωρείται αµελητέα. Στην περίπτωση που συνδυαστεί µε 
ενδοδαπέδια θέρµανση, η οµοιογένεια διαφέρει. Η θερµότητα στο χώρο αποδίδεται 
οµοιόµορφα (λόγω της µετάδοσης της θερµότητας από όλη την επιφάνεια του 
δαπέδου ), χαρακτηρίζοντας έτσι την οµοιογένεια πολύ καλή.  

 

6.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Μελετώντας την αντλία θερµότητας ως µέσο θέρµανσης, οι  παράγοντες της 
ποιότητας εγκατάστασης (παρ. 1.1.2 σελ. 9 ) αναλύονται πιο κάτω:  

Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Οι αντλίες θερµότητας λόγω του ότι δεν 
χρειάζονται λεβητοστάσιο και δε χρησιµοποιούν καύσιµα για την παραγωγή 
θερµότητας, δεν απαιτούν επιπλέον χώρο για την αποθήκευση καυσίµου και έτσι σε 
συνδυασµό µε την ενδοδαπέδια θέρµανση για τη µετάδοση της θερµότητας,  
εξοικονοµούν σηµαντικό ωφέλιµο χώρο για τον ιδιοκτήτη. Εξαίρεση αποτελούν οι 
γεωθερµικές αντλίες, καθώς για την κατασκευή τους απαιτείται ελεύθερος χώρος 40 
– 100 m2 στο οικόπεδο για τις γεωτρήσεις ή την διάνοιξη αυλακιών. 

Επιβάρυνση κτιρίου: Το κτίριο, δεν επιδέχεται καµία επιβάρυνση στην περίπτωση 
που η κατασκευή γίνεται ταυτόχρονα µε την κατασκευή του κτιρίου. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρµανσης, η εγκατάσταση είναι 
πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί µεταγενέστερα της κατασκευής του κτιρίου. Ενώ 
αντίστοιχα, στον τρόπο µετάδοσης της θερµότητας µε σώµατα, η εγκατάστασή 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε ένα ήδη ολοκληρωµένο κτίριο παρουσιάζοντας τα 
ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά της  θέρµανσης µε λέβητα – καυστήρα πετρελαίου (παρ. 
1.1.2 σελ. 9 ). 
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Πιθανοί κίνδυνοι:  Οι Αντλίες Θερµότητας ανήκουν στα ασφαλέστερα συστήµατα 
θέρµανσης και ψύξης. ∆εν εκπέµπουν ρύπους τοπικά, δεν εµφανίζουν φλόγα ή άλλες 
καύσεις, αφού δεν χρησιµοποιούν πετρέλαιο ή αέριο, αλλά καθαρή ενέργεια από το 
περιβάλλον. 

 

6.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Η θέρµανση µε  αντλία θερµότητας αέρα/νερού και γεωθερµικής αντλίας θερµότητας 
είναι ένα σύστηµα αρκετά ακριβότερο τόσο από τα παραδοσιακά συστήµατα 
πετρελαίου, φυσικού αερίου όσο και από τα νέα σχετικά συστήµατα, όπως αυτά που 
καίνε πέλλετ. Ωστόσο, βάσει των παρακάτω υπολογισµών µπορεί κανείς εύκολα να 
συµπεράνει ότι η απόσβεση του αρχικού κόστους γίνεται αρκετά γρήγορα. Ειδικά εάν 
πρόκειται για νέα κατοικία, οι άνθρωποι του χώρου εκτιµούν ότι η εγκατάσταση 
αντλίας θερµότητας είναι η πλέον συµφέρουσα λύση. 

• Το κόστος για µία µέση αντλία θερµότητας, σύµφωνα µε τις απώλειες του 
χώρου, κυµαίνεται από 4.000€ έως 8.000€. Μια µέση επιλογή που θα µπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες µας σε θέρµανση και ταυτόχρονα θα είναι αξιόπιστη 
ως προς τον τρόπο λειτουργίας της εκτιµάται ότι θα κοστίσει 5500€. 

• Η µέση τιµή των σωληνώσεων – εξαρτηµάτων και των υλικών τις 
ενδοδαπέδιας θέρµανσης, για το σύστηµα αέρος νερού, ( µετά από έρευνα 
αγοράς ) εκτιµάται ότι είναι 3500€ (κόστος ενδοδαπέδιας θέρµανσης 
27€/m2), ενώ αντίστοιχα για το σύστηµα γεωθερµίας εκτιµάται στα 4500€.  

• Το κόστος εγκατάστασης από υδραυλικό – ηλεκτρολόγο για το σύστηµα 
αέρος νερού, ανέρχεται στα 1800€, ενώ αντίστοιχα για το σύστηµα 
γεωθερµίας είναι 2500€. 

Οπότε το τελικό κόστος του συστήµατος θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας 
γεωθερµικές και αέρος/νερού σε συνδυασµό µε την ενδοδαπέδια θέρµανση, 
διαµορφώνεται στα 12500€ και 10800€ αντίστοιχα. Η ολοκλήρωση της κατασκευής 
του απαιτεί 4 έως 6 ηµέρες. 

Ο Πίνακας 11 που παρουσιάζεται πιο κάτω περιέχει τα τελικά αποτελέσµατα για τον 
υπολογισµό του συνολικού κόστους  και το χρόνο για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής – εγκατάστασης του συστήµατος θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας.  
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Πίνακας 11. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για σύστηµα θέρµανσης µε αντλία 
θερµότητας 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ - ΑΕΡΟΣ/ΝΕΡΟΥ  

Κόστος αντλία θερµότητας 5500€ 

Κόστος εξαρτηµάτων (Α/Ν) 3500€ 

Κόστος εξαρτηµάτων (Γ) 4500€ 

Κόστος εγκατάστασης (Α/Ν) 1800€ 

Κόστος εγκατάστασης (Γ) 2500€ 

Ολοκλήρωση κατασκευής  4 -5 ηµέρες 

Συνολικό κόστος (Α/Ν) 10800€ 

Συνολικό κόστος (Γ) 12500€ 

 

6.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Η θέρµανση µε αντλίες θερµότητας είναι κατά πολλούς ο τρόπος θέρµανσης µε το 
χαµηλότερο λειτουργικό κόστος αφού δεν παράγουν θερµότητα αλλά την αντλούν 
από το περιβάλλον µε µικρή σχετικά χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο λιγότερη είναι 
η διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στην πηγή άντλησης θερµότητας και το θερµικό 
µέσο των τερµατικών µονάδων, τόσο µικρότερη είναι η ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνει. 

Βασικό χαρακτηριστικό των αντλιών θερµότητας, το οποίο καθορίζει και το κόστος 
λειτουργίας κάθε συστήµατος, είναι ο συντελεστής απόδοσης COP ( Coefficient Of 
Performance ). Πρόκειται για το λόγο της θερµικής ισχύος που αποδίδει το σύστηµα 
προς την ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει. 

Για τις αντλίες θερµότητας αέρος/νερού ο συντελεστής απόδοσης κυµαίνεται από 2,5 
έως 4, ενώ στην περίπτωση που η αντλία συνδυαστεί µε γεωεναλλάκτη ο 
συντελεστής φτάνει έως και 5. 

• Θεωρώντας συντελεστή ίσο µε 3 για σύστηµα αέρος/νερού, τότε για 1kWh 
θερµικής ενέργειας απαιτούνται 1/3kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε για 
κόστος ηλεκτρισµού 0,18€/kWh, το τελικό κόστος για την απαιτούµενη 
θερµική ενέργεια των 10200kWh θα είναι: 

o 1/3kWh x 0,18€/kWh = 0,06€ 

10200kWh x 0,0599€/kWh = 612€/σεζόν. 
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• Ενώ για συντελεστή ίσο µε 5 για σύστηµα γεωθερµίας, τότε για 1kWh 
θερµικής ενέργειας απαιτούνται 1/5kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε για 
κόστος ηλεκτρισµού 0,18€/kWh, το τελικό κόστος για την απαιτούµενη 
θερµική ενέργεια των 10200kWh θα είναι: 

o 1/5kWh x 0,18€/kWh = 0,036€ 

10200kWh x 0,036€/kWh = 367,2€/σεζόν. 

Οι Αντλίες θερµότητας δεν χρησιµοποιούν καυστήρα και δεν εµφανίζουν καύση άρα 
δεν χρειάζονται κάθε χρόνο συντήρηση, όπως συµβαίνει µε τους λέβητες πετρελαίου, 
αερίου και πέλλετ (λέβητας βιοµάζας). Η λειτουργία τους µπορεί να συγκριθεί µε 
αυτή ενός κοινού ψυγείου και άρα µηδαµινά έξοδα συντήρησης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην 
ολοκλήρωση των υπολογισµών και το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης ανά 
έτος.  

 

Πίνακας 12. Παράµετροι και τελικό κόστος λειτουργίας-συντήρησης για τη θέρµανση 
µε αντλίες θερµότητας. 

Κόστος/kWh 0,18€ 

Κόστος συντήρησης µηδαµινό 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ/ΝΕΡΟΥ  

Συντελεστής απόδοσης COP 3 

Κόστος θέρµανσης 612€ 

Συνολικό κόστος/έτος 612€ 

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ  

Συντελεστής απόδοσης COP 5 

Κόστος θέρµανσης 367,2€ 

Συνολικό κόστος/έτος 367,2€ 
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6.1.4 ∆ιάρκεια ζωής  

Μια ποιοτική και επώνυµη  αντλία θερµότητας µπορούµε να την συγκρίνουµε µε 
ένα ποιοτικό κλιµατιστικό, οπότε µε την κατάλληλη επιλογή µηχανήµατος  και 
την τακτική συντήρηση του , µια αντλία θερµότητας µπορεί να φτάσει πάνω από 
τα 25 έτη σε άριστη λειτουργία. 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

 

7.1 Ηλεκτρική θέρµανση 

Ο ηλεκτρισµός πλέον είναι αναπόσπαστο κοµµάτι στη ζωή µας. Από τον απλό 
φωτισµό της οικίας, το ηλεκτρικό µαγειρείο - µικροσυσκευές για την παρασκευή 
φαγητού, το ψυγείο για τη συντήρηση των τροφίµων αλλά και τις διάφορες 
θερµαντικές συσκευές. Η ηλεκτρική θέρµανση κατέχει σηµαντικό ποσοστό όσον 
αφορά τα συστήµατα θέρµανσης. Οι κυριότεροι τύποι ηλεκτρικής θέρµανσης είναι τα 
ηλεκτρικά καλοριφέρ, οι θερµάστρες, οι θερµοποµποί, τα θερµαντικά πάνελ, οι 
θερµοσυσσωρευτές, οι ηλεκτρικοί λέβητες, τα αερόθερµα και τα κλιµατιστικά. Στη 
µελέτη µας θα ασχοληθούµε µε τα κλιµατιστικά, τους θερµοποµπούς και τα 
θερµαντικά πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

Όσον αφορά την επιβάρυνσή που επιδέχεται το κτίριο µε την εγκατάσταση των 
συστηµάτων θέρµανσης µε ηλεκτρική ενέργεια, είναι αµελητέα, λόγω του ότι η 
εγκατάσταση των µονάδων κλιµατισµού δεν απαιτούν σηµαντική καταπόνηση του 
κτιρίου.  

Η µη  ύπαρξη καυστήρα και καύσιµης ύλης εξαλείφει τον κίνδυνο µιας ενδεχόµενης 
έκρηξης – πυρκαγιάς εντός και εκτός της οικίας, καθιστώντας έτσι τους πιθανούς 
κινδύνους αµελητέους. Στην περίπτωση της θέρµανσης µε θερµαντικά πάνελ 
υπέρυθρης ακτινοβολίας, οι πιθανοί κίνδυνοι διαφέρουν και παρουσιάζονται 
παρακάτω. 

 

 

 

              

Εικόνα 9: Μονάδα παραγωγής                    Εικόνα 10: Μεταφορά ηλεκτρικής   
                ηλεκτρικής ενέργειας                                      ενέργειας  
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7.1.1 Κλιµατισµός  

Κατά τη διαδικασία επιλογής κλιµατιστικού, θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και να 
δώσουµε προσοχή σε µια σειρά από σηµεία, προκειµένου να αγοράσουµε εκείνη τη 
συσκευή που πραγµατικά ταιριάζει στις ανάγκες µας και η οποία δε θα µας 
δηµιουργήσει προβλήµατα στο µέλλον. Έτσι, βασικό µας κριτήριο δε θα πρέπει να 
είναι η τιµή, καθώς µια ακριβότερη συσκευή µπορεί να µας εξασφαλίζει µεγάλη 
εξοικονόµηση ενέργειας και παράλληλα γρήγορη απόσβεση. Από την άλλη, ένα 
φθηνότερο κλιµατιστικό ενδέχεται κάποια στιγµή να παρουσιάσει σηµαντικά 
προβλήµατα, οπότε και η αντικατάστασή του πιθανώς να είναι πιο συµφέρουσα από 
ότι η επισκευή του.  

 

                          

                                     Εικόνα 11: Συµβατικό κλιµατιστικό 

7.1.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

Οι παράγοντες (παρ. 1.1.1 σελ. 8 ) που καθορίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος 
και ως µέσο θέρµανσης τον κλιµατισµό  διαµορφώνονται ως εξής: 

Άνεση: Τα κλιµατιστικά σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις αυτονοµία σε κάθε χώρο. 
Έτσι ο χειρισµός του καθενός κλιµατιστικού ξεχωριστά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του χώρου, κάνει την άνεσή µας πιο ευχάριστη και χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. 

Ταχύτητα: Η ταχύτητα χαρακτηρίζεται ως µέτρια και αυτό γιατί εξαρτάται από τις 
εξωτερικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν.  Συγκεκριµένα όσο πιο χαµηλές 
εξωτερικές θερµοκρασίες παρουσιάζονται, τόσο το σύστηµά µας θα αργεί να καλύψει 
την απαιτούµενη θερµική ενέργεια.   

Οµοιογένεια: Λόγω του ότι το κλιµατιστικό διοχετεύει στο χώρο θερµό αέρα, αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα σε κάποια σηµεία η ένταση της θερµότητας να είναι πιο έντονη 
από ότι σε κάποια άλλα. Έτσι, η οµοιογένεια της θερµότητας χαρακτηρίζεται ως 
µέτρια. 
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Αέρας: Γενικά το κλιµατιστικό προσφέρει χαµηλότερης ποιότητας θέρµανση, εφόσον 
προκαλεί συχνά ξήρανση του αέρα και ευνοεί την αιώρηση σωµατιδίων 
δυσκολεύοντας έτσι τη διαµονή µας στο χώρο. 

7.1.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Οι παράγοντες της ποιότητας εγκατάστασης (παρ. 1.1.2 σελ. 9 ) µελετώντας τον 
κλιµατισµό ως µέσο θέρµανσης αναλύονται πιο κάτω: 

Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Για να έχουµε θέρµανση σε όλους τους χώρους 
του οικήµατος, απαιτείται σε κάθε χώρο εγκατάσταση συστηµάτων κλιµατισµού. 
Κάθε σύστηµα κλιµατισµού αποτελείται από την εξωτερική µονάδα (παραγωγή 
θερµότητος ) και την εσωτερική (διοχέτευση θερµότητος στο χώρο). Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα να καταλαµβάνουν µεγάλο ωφέλιµο χώρο εντός αλλά και εκτός της 
οικίας. 

7.1.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Το συγκεκριµένο σύστηµα θέρµανσης αποτελείται από την εξωτερική µονάδα, την 
εσωτερική µονάδα, τις σωληνώσεις και το υγρό πλήρωσης των σωληνώσεων. Το 
κόστος αρχικής εγκατάστασης εξαρτάται από τον τύπο κλιµατιστικού που θα  
επιλέξουµε ( απλό ή inverter ) και το µέγεθος σε BTU ( British Thermal Unit ) για τις 
απαιτήσεις σε θερµίδες του χώρου που θέλουµε να καλύψουµε. Για να καλύψουµε τις 
απαιτήσεις του χώρου, θα χρειαστούµε τέσσερις µονάδες κλιµατισµού, µία για κάθε 
χώρο ( υπνοδωµάτια, σαλόνι – κουζίνα ). 

Για τον χώρο των υπνοδωµατίων θα χρησιµοποιήσουµε κλιµατιστικά τεχνολογίας 
inverter 9000BTU ( ικανά για την κάλυψη των απαιτήσεων θέρµανσης ). Μετά από 
έρευνα αγοράς, το κόστος για κάθε δωµάτιο ξεχωριστά, από ένα εύρος τιµών 450€ 
έως 900€, ανέρχεται στα 550€/τεµάχιο τεχνολογίας inverter. 

Για το σαλόνι – κουζίνα θα χρησιµοποιήσουµε κλιµατιστικό τεχνολογίας inverter 
18000BTU ( ικανό για την κάλυψη θέρµανσης του χώρου ). Οι τιµές αγοράς 
κλιµατιστικού κυµαίνονται από τα 880€ έως τα 1800€. Μια µέση επιλογή κατά την 
εκτίµησή µου θα κοστίσει 1200€.  

Το κόστος της εγκατάστασης – τοποθέτησης και των εξαρτηµάτων είναι περίπου 
600€. 

Έτσι, το τελικό κόστος διαµορφώνεται στα 3450€ και η ολοκλήρωση της 
εγκατάστασης απαιτεί 2 έως 3 ηµέρες. 

Πιο κάτω ο Πίνακας 13, περιλαµβάνει τα συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά την 
τιµή αγοράς, το κόστος εγκατάστασης και το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής 
του συστήµατος θέρµανσης µε κλιµατιστικά. 
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Πίνακας 13. Τιµή αγοράς – εγκατάστασης και χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής 
των κλιµατιστικών 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Κόστος κλιµατιστικών 2850€ 

Κόστος εγκατάστασης - εξερτηµάτων 600€ 

Ολοκλήρωση εγκατάστασης 2 – 3 ηµέρες 

Συνολικό κόστος 3450€ 

 

7.1.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Τα κλιµατιστικά είναι συσκευές ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης και αυτό διότι, λόγω του 
βαθµού απόδοσής τους ( 1,5 έως 2 για συµβατικά και γύρω στα 4 για κλιµατιστικά 
τεχνολογίας inverter ), καταναλώνουν λιγότερο συγκριτικά ρεύµα για την παραγωγή 
θερµικής ενέργειας. Θεωρώντας ότι ένα κλιµατιστικό τεχνολογίας inverter έχει 
απόδοση 4, αυτό σηµαίνει ότι για 1kWh θερµικής ενέργειας, χρειαζόµαστε 0,25kWh 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Τα 3412,142 BTU αντιστοιχούν σε1kWh ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εποµένως, 

9000BTU = 2,638kWh 

Και  

18000BTU = 5,275kWh 

Άρα η  συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος ανά σεζόν θα είναι: 

2,638kWh x 3 = 7,914kWh 

7,914kWh + 5,275kWh = 13,189kWh  

Και  

13,189kWh x (8 x 30 x 6)h = 18992,16kWh/έτος 

18992,16kWh / 4 = 4747,75kWh 

Έτσι, θεωρώντας ένα µέσο κόστος 0,18€/kWh το συνολικό κόστος για θέρµανση 
είναι: 

4747,75kWh x 0,18€/ kWh = 854,60€ 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσο υψηλότερη κατανάλωση ρεύµατος έχουµε για τις 
υπόλοιπες χρήσεις της οικίας και της θέρµανσης, τόσο µεγαλύτερο ενδέχεται να είναι 
το κόστος/kWh που θα πληρώσουµε από το 0,18€/kWh µε το οποίο κάνουµε τους 
υπολογισµούς λόγω ύπαρξης κλιµακωτής χρέωσης της kWh. 

Τα κλιµατιστικά σύµφωνα µε τον τρόπο που αποδίδουν τη θερµότητα στο χώρο, 
χρειάζονται συχνά συντήρηση. Με αυτό το τρόπο θα επιτύχουµε µείωση της 
κατανάλωσης, αύξηση της απόδοσής τους και παροχή καθαρού αέρα στο χώρο. Η 
συντήρηση πρέπει να γίνεται µια φορά το χρόνο και το κόστος της φτάνει τα 
70€/κλιµατιστικό. 

Ο Πίνακας 14 περιέχει τις παραµέτρους στις οποίες στηρίχθηκαν οι υπολογισµοί 
όσον αφορά το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης για τα κλιµατιστικά.  

 

Πίνακας 14. Παράµετροι που αφορούν τα κλιµατιστικά και τελικό κόστος λειτουργίας-
συντήρησης τους. 

Βαθµός απόδοσης  4 

Κόστος/kWh 0,18€ 

Ποσότητα 4747,75kWh 

Κόστος θέρµανσης  854,60€ 

Κόστος συντήρησης  280€ 

Συνολικό κόστος/έτος  1134,60€ 

 

7.1.1.5 ∆ιάρκεια ζωής 

Η διάρκεια ζωής των κλιµατιστικών εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης τους. Όσο 
περισσότερο τα χρησιµοποιούµε, τόσο περισσότερο µειώνεται η διάρκεια ζωής τους. 
Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι η ποιότητα κατασκευής τους που καθορίζει και 
το κόστος απόκτησής τους. Συνεπώς, ένα ακριβό κλιµατιστικό έχει µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής από ένα πιο φθηνό και εκτιµάται ότι ο µέσος όρος της φτάνει τα 17 
χρόνια. 
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7.1.2 Θερµοποµπός 

Οι θερµοποµποί (convectors) είναι πλέον γνωστοί στο ελληνικό κοινό ως ένα 
αξιόπιστο και αποδοτικό σύστηµα θέρµανσης, καταξιωµένο εδώ και δεκαετίες στην 
Ευρώπη και τις σκανδιναβικές χώρες. Είναι ουσιώδες ότι οι θερµοποµποί δεν φυσάνε 
ζεστό αέρα (δεν έχουν βεντιλατέρ) σε αντίθεση µε τα αερόθερµα και τα κλιµατιστικά! 
Αντιθέτως αναδύουν µια γλυκιά ζέστη που διαχέεται στο χώρο αρµονικά δια της 
φυσικής ροής του αέρα. 

(Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΤΕ – Τµήµα Θέρµανσης, Νάκος Η. ΑΕ ) 

 

 

Εικόνα 12: Επιτοίχιο σώµα θερµοποµπού 

7.1.2.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

Όσον αφορά την ποιότητα περιβάλλοντος οι παράγοντες (παρ. 1.1.1 σελ. 8 ) ως µέσο 
θέρµανσης τον θερµοποµπό διαµορφώνονται ως εξής: 

Άνεση: Το σύστηµα θέρµανσης µε θερµοποµπούς λειτουργεί εντέλει σαν την 
κεντρική θέρµανση, αφού µας δίνει τη δυνατότητα  επιλεκτικής λειτουργίας των 
σωµάτων για τον κάθε χώρο ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, οι θερµοποµποί προσφέρουν 
µια  ποιοτική θέρµανση και ως προς την άνεση χαρακτηρίζονται ικανοποιητικοί. 

Ταχύτητα: Η ταχύτητα που οι θερµοποµποί αποδίδουν τη θερµότητα στο χώρο 
χαρακτηρίζεται ως άµεση και αυτό γιατί αποκτούν πολύ γρήγορα την επιθυµητή 
θερµοκρασία µεταφέροντάς την άµεσα στο χώρο µέσω της φυσικής ροής του αέρα.  

Οµοιογένεια: Ο κάθε θερµοποµπός λειτουργεί αυτόνοµα, αφού έκαστος διαθέτει 
ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου για την ακριβή και σωστή ρύθµιση της 
θερµοκρασίας σε κάθε δωµάτιο και η οµοιογένεια στο χώρο χαρακτηρίζεται ως καλή.  

Αέρας: ∆ιατηρούν υγιεινή ατµόσφαιρα χωρίς να ξηραίνουν τον αέρα στο χώρο, 
πράγµα το οποίο είναι σηµαντικό για τα παιδιά, τους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε 
αναπνευστικά προβλήµατα και άσθµα. 
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7.1.2.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Πιο κάτω αναλύονται οι παράγοντες της ποιότητας εγκατάστασης (παρ. 1.1.2 σελ. 9 ) 
µελετώντας τον θερµοποµπό ως µέσο θέρµανσης: 

Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Οι θερµοποµποί (κυρίως οι επιτοίχιοι) 
καταλαµβάνουν µικρό όγκο στο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται, γιατί δεν χρησιµοποιούν 
κάποια κεντρική πηγή θερµότητας και επίσης, η τεχνολογία τους έχει εξελιχτεί σε 
τέτοιο βαθµό που τα περισσότερα προϊόντα της αγοράς έχουν διαστάσεις ίδιες σχεδόν 
µε αυτές ενός απλού κάδρου. 

7.1.2.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Η τιµή ενός θερµοποµπού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι πιο σηµαντικοί 
είναι ο τύπος του θερµοστάτη (ηλεκτρονικός ή µηχανικός), η ισχύς του και τέλος, ο 
τύπος της αντίστασης και η διασπορά του. Σε γενικές γραµµές οι τιµές ξεκινούν από 
τα 90€ και για τα καλύτερα σώµατα φτάνει έως τα 250€. Μια µέση ποιότητα και 
ισχύς που µπορεί να καλύψει τους χώρους των υπνοδωµατίων, κυµαίνεται στα 150€, 
ενώ αντίστοιχα για τον ενιαίο χώρο του σαλονιού και της κουζίνας θα 
χρησιµοποιηθούν δύο σώµατα και εκτιµάται ότι θα κοστίσουν το κάθε ένα 200€.  
 
Οπότε το συνολικό κόστος  θα είναι: 
3(υπνοδωµάτια) x 150€ + 2 x 200€ = 850€. 
 
Ο χρόνος εγκατάστασής τους είναι άµεσος και πραγµατοποιείται από τον ιδιοκτήτη. 
 
Ο Πίνακας 15 περιέχει τα συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά το κόστος και το 
χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής. 

 Πίνακας 15. Κόστος και ολοκλήρωσης κατασκευής του συστήµατος θέρµανσης µε 
θερµοποµπούς 

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ  

Κόστος θερµοποµπών 850€ 

Ολοκλήρωση εγκατάστασης 1 ηµέρα 

Συνολικό κόστος 850€ 

 
 
 
7.1.2.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 
 
Ο βαθµός απόδοσης των θερµοποµπών είναι 1 που σηµαίνει ότι για 1kWh 
ηλεκτρικού ρεύµατος που καταναλώνουµε, «παίρνουµε» θερµική ενέργεια 1kWh. 
Σύµφωνα µε το ότι το µέσο κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος ανέρχεται στο 
0,18€/kWh, υπολογίζουµε το κόστος λειτουργίας. 
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Για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης της οικίας θα χρησιµοποιήσουµε 5 
θερµοποµπούς, 3 των 1kW  και 2 των 1,5kW. Για 8 ώρες λειτουργίας ανά ηµέρα η 
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστηµα 6 µηνών θα είναι: 
 

1kW x (8 x 30 x 6)h = 1440kWh 
 
1440kWh x 3 = 4320kWh 
 

Και 
 
1,5kW x (8 x 30 x 6)h = 2160kWh 
 
2160kWh x 2 = 4320kWh 

Άρα, 
4320kWh + 4320kWh = 8640kWh 
 
 

 
Εποµένως το συνολικό κόστος ανά σεζόν θα είναι: 
 

8640kWh x 0,18€/kWh = 1555,2€. 
 
Επίσης σε περιπτώσεις που υπάρχει νυχτερινό τιµολόγιο τότε η παραπάνω τιµές 
µειώνονται στο µισό, κάτι που κατεβάζει το κόστος της νυχτερινής θέρµανσης πολύ 
χαµηλά. Σε περιπτώσεις που οι θερµοποµποί συνδυαστούν µε χρονοδιακόπτες, τότε η 
λειτουργία τους είναι πλήρως ελεγχόµενη και οι καταναλώσεις µπορούν να µειωθούν 
αισθητά. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην 
ολοκλήρωση των υπολογισµών και το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης ανά 
έτος.  

Πίνακας 16.Παράµετροι και τελικό κόστος λειτουργίας-συντήρησης για θέρµανση µε 
θερµοποµπούς. 

Βαθµός απόδοσης  1 

Κόστος/kWh 0,18€ 

Ποσότητα 8640kWh 

Κόστος θέρµανσης  1555,2 ευρώ 

Κόστος συντήρησης  0€ 

Συνολικό κόστος/έτος  1555,2€ 
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7.1.2.5 ∆ιάρκεια ζωής  

Όσον  αφορά τη διάρκεια ζωής των θερµοποµπών, και σε αυτή τη περίπτωση ισχύει 
ότι και στα κλιµατιστικά ( παρ. 7.1.1.5 σελ.45 ), διότι η παραγωγή της θερµότητας 
επιτυγχάνεται αποκλειστικά και µόνο µε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Έτσι, όσο λιγότερο τα χρησιµοποιούµε και όσο πιο καλή είναι η ποιότητα 
κατασκευής τους που καθορίζει και το κόστος απόκτησής τους, τόσο πιο  µεγάλη 
είναι η διάρκεια ζωής τους. Εκτιµάται πάντως ότι ο µέσος όρος της φτάνει τα 25 
χρόνια. 
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7.1.3 Θερµαντικά πάνελ.  

 Τα πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης αποτελούν ίσως τη µέθοδο θέρµανσης για την οποία 
υπάρχει η µεγαλύτερη άγνοια από την πλευρά των καταναλωτών, κυρίως ως προς τον 
τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν, δεδοµένου ότι ούτε καίνε κάποιο καύσιµο, ούτε 
παράγουν θερµό αέρα. Τα θερµαντικά πάνελ θα µπορούσαµε να πούµε ότι αποτελούν 
τις συσκευές εκείνες που λειτουργούν µε τον πλέον φυσικό τρόπο, συγκριτικά µε 
τους υπόλοιπους τρόπους θέρµανσης και αυτό διότι ουσιαστικά µας ζεσταίνουν όπως 
και ο ήλιος. Οι συγκεκριµένες συσκευές πάντως εξελίσσονται διαρκώς και 
βελτιώνονται αποτελώντας ένα προϊόν που κερδίζει έδαφος στην αγορά και στα 
σπίτια των καταναλωτών. 

 

        

Εικόνα 13: Απλό θερµαντικό πάνελ         Εικόνα 14: Θερµαντικό πάνελ διακοσµηµένο   
                Σε διάφορες διαστάσεις                                        

 

7.1.3.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

Η ποιότητα του περιβάλλοντος µε µέσο θέρµανσης τα θερµαντικά πάνελ όσον αφορά 
τους πιο πάνω παράγοντες (παρ. 1.1.1 σελ. 8 ) διαµορφώνονται ως εξής: 

Άνεση: Η θέρµανση των προσώπων και των αντικειµένων γίνεται κατά κύριο λόγο µε 
την απευθείας έκθεση στην ακτινοβολία και κατά τη λειτουργία του, θα νιώσουµε το 
ίδιο όπως όταν µας ζεσταίνει ο ήλιος στο πρόσωπο και το σώµα µια κρύα µέρα του 
χειµώνα. Αλλά, αν παρεµβληθεί εµπόδιο, η ζεστασιά δεν φτάνει σε εµάς. Ακόµα και 
η πλάτη µας, επειδή µένει στην «παρασκιά» της ακτινοβολίας, µπορεί να παραµένει 
κρύα, ενώ θα ζεσταίνονται τα χέρια και το πρόσωπό µας µπροστά από το πάνελ –
όπως δηλαδή συµβαίνει και όταν καθόµαστε κοντά στο αναµµένο τζάκι. Γι’ αυτό 
πολλοί τα προτιµούν για τοπική θέρµανση και όχι για ολόκληρο το σπίτι. 

Ταχύτητα:  Όσον αφορά τα πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης, η ιδέα πίσω από τη 
λειτουργία τους είναι η µετάδοση θερµότητας µέσω ακτινοβολίας στα σώµατα και τα 
αντικείµενα. Τα  συστήµατα  υπέρυθρης  θερµότητας  θερµαίνουν  µόνο  το  20% 
του αέρα και περισσότερο από 80% των σωµάτων που βρίσκονται µέσα στον  χώρο, 
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µε αποτέλεσµα να αισθάνεστε πιο γρήγορα τη θερµότητα. Έτσι, ο χρόνος που 
αποδίδεται η θερµότητα στο χρόνο χαρακτηρίζεται ως άµεσος. 

Οµοιογένεια: Χαρακτηρίζονται, θα λέγαµε, για την οµοιόµορφη παροχή θερµότητας 
στο χώρο χάρη στο ότι σε κάθε δωµάτιο έχουµε τον πλήρη έλεγχο της θερµοκρασίας 
ξεχωριστά. Τα θερµαντικά πάνελ ζεσταίνουν τα σώµατα – αντικείµενα που 
βρίσκονται εντός της εµβέλειάς τους τοπικά. Έτσι, η θερµότητα αποθηκεύεται στα 
δοµικά κυρίως υλικά και αποδίδεται πίσω στο χώρο.  

Αέρας: Μέσω των θερµαντικών πάνελ δεν θερµαίνεται ο αέρας, αλλά η θερµότητα 
µεταδίδεται µέσω ακτινοβολίας στα σώµατα και τα αντικείµενα. Ο συγκεκριµένος 
τρόπος λειτουργίας προσφέρει µεταξύ άλλων, το πλεονέκτηµα ότι, αφού ο αέρας δεν 
στροβιλίζεται, δεν υπάρχει αιώρηση σκόνης, µε αποτέλεσµα ο χώρος ο οποίος 
θερµαίνεται να είναι πιο «καθαρός» και υγιεινός και βέβαια ο εισπνεόµενος αέρας να 
είναι δροσερότερος. 

7.1.3.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Μελετώντας τα θερµαντικά πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας ως µέσο θέρµανσης, οι 
παράγοντες (παρ. 1.1.2 σελ. 9) διαµορφώνονται ως εξής: 

Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι και για 
τους θερµοποµπούς ( παρ. 7.1.2.2 σελ. 47 ), µόνο που σε αυτή την περίπτωση ο 
ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα της επιλογής τα θερµαντικά πάνελ να µοιάζουν 
µε πίνακα ζωγραφικής και έτσι η εξοικονόµηση χώρου να είναι µεγαλύτερη. 

Πιθανοί κίνδυνοι: Υπάρχουν έρευνες όπως του ΑΠΘ [xii] που υποστηρίζουν ότι η 
οξεία και χρόνια έκθεση σε υπέρυθρη ακτινοβολία θα µπορούσε να προκαλέσει 
βλάβες στα µάτια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η πολύωρη απευθείας 
επαφή µε το πάνελ. Αυτό ισχύει περισσότερο για τα φτηνά κάτοπτρα υπέρυθρης που 
παράγουν φως και είναι ενοχλητικά για τα µάτια.Τα πάνελ υψηλής θερµοκρασίας 
έχουν µεγαλύτερο βεληνεκές από τα χαµήλης θερµοκρασίας και για την αποφυγή 
εγκαυµάτων, θα πρέπει να τοποθετούνται ψηλά. Επίσης, εκτός από την υπέρυθρη 
ακτινοβολία που εκπέµπουν, εκπέµπουν και χαµηλών συχνοτήτων ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία  που δεν θεωρούνται βιολογικά φιλικά στον άνθρωπο. 

7.1.3.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Για τη σωστή επιλογή του αριθµού των πάνελ και της ισχύος τους οι κύριοι 
παράγοντες που θα καθορίσουν την επιλογή µας είναι: τα τετραγωνικά, ο όγκος και η 
µόνωση του χώρου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια ενδεικτικά στοιχεία  σχετικά µε την επιφάνεια που 
µπορεί να καλύψει κάθε θερµαντικό πάνελ ανάλογα µε την ισχύ του. Οι τιµές 
αφορούν µέτρια µονωµένους χώρους µε µέσο ύψος οροφής 2,5m. Προτείνεται σε 
περίπτωση που η µόνωση του χώρου δεν είναι επαρκής να χρησιµοποιηθεί πάνελ 
µεγαλύτερης ισχύς από εκείνη που προκύπτει βάσει του παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 17.Η κατά προσέγγιση καλυπτόµενη επιφάνεια που αντιστοιχεί σε 
διαφορετικά ποσά ισχύος  

ΙΣΧΥΣ (W) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) 

450 9 

850 18 

900 22 

                                                     

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα και τη µόνωση του κτιρίου, θα χρησιµοποιηθόυν 
5 πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα οποία 3 πάνελ των 600W θα 
χρησιµοποιηθούν για το χώρο των υπνοδωµατίων και 2 πάνελ των 1000W για τον 
ενιαίο χώρο του σαλονιού – κουζίνας. 

Μετά από έρευνα αγοράς, προκύπτει ότι ένα πανελ των 600W κοστίζει περίπου 150€, 
ενώ ένα αντίστοιχο των 1000W κοστίζει 210€. Η εγκατάστασή τους είναι απλή και 
πραγµατοποιείται από τον ιδιοκτήτη άµεσα. 

Εποµένως το συνολικό κόστος αρχικής εγκατάστασης θα είναι: 

150€ x 3 = 450€ 

210€ x 2 = 420€ 

450€ + 420€ = 870€ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος ανά περίπτωση από το οποίο 
προκύπτει και το συνολικό κόστος.  

Πίνακας 18. Στοιχεία για το κόστος αγοράς – εγκατάστασης και το χρόνο 
ολοκλήρωσης της θέρµανσης µε θερµαντικά πάνελ υπέρυθρων                                          

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ  

Κόστος θερµαντικών πάνελ 870€ 

Ολοκλήρωση εγκατάστασης 1 ηµέρα 

Συνολικό κόστος 870€ 

 

7.1.3.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Τα θερµαντικά πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας έχουν µειωµένη κατανάλωση σε 
σχέση µε τα περισσότερα συστήµατα θέρµανσης. Ο βαθµός απόδοσής τους και σε 
αυτήν την περίπτωση είναι 1, που σηµαίνει ότι για κάθε 1kWh ηλεκτρικού ρεύµατος 
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που καταναλώνουν, µας παρέχουν θερµική ενέργεια 1kWh. Σύµφωνα µε το ότι το 
µέσο κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος ανέρχεται στο 0,18 €/kWh υπολογίζουµε το 
κόστος λειτουργίας. 
 
Για να καλύψουµε τις ανάγκες θέρµανσης της οικίας, θα χρησιµοποιήσουµε 5 πάνελ, 
3 των 0,45kW  και 2 του 1kW. Για λειτουργεία 8 ωρών ανά ηµέρα, η συνολική 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστηµα 6 µηνών θα είναι: 
 

0,45kW x 8h x 30 x 6 = 648kWh 
 
648kWh x 3 = 1944kWh 
 
Και 
 
1kW x 8h x 30 x 6 = 1440kWh 
 
1440kWh x 2 = 2880kWh 

Άρα: 
1944kWh + 2880kWh = 4824kWh 

 
Έτσι το τελικό κόστος ανά σεζόν είναι: 
 

4824kWh x 0,18€/kWh = 868,32€ 
 
Όπως έχουµε αναφερθεί ξανά, ανάλογα µε τις ώρες λειτουργίας, µπορούµε να έχουµε 
σηµαντική εξοικονόµιση ρεύµατος, αν είµαστε ενταγµένοι στο νυκτερινό τιµολόγιο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα θερµαντικά πάνελ δε χρειάζονται συντήρηση, ενώ όλα τα 
µοντέλα έχουν πολυετή εγγύηση. 

Πιο κάτω στον Πίνακα 19 παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην 
ολοκλήρωση των υπολογισµών για το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης ης 
θέρµανσης µε λέβητα – καυστήρα πετρελαίου ανά έτος.  

Πίνακας 19. Κύριες παράµετροι οι οποίοι συµβάλουν στους υπολογισµούς  και τελικό 
κόστος λειτουργίας - συντήρησής τους. 

Βαθµός απόδοσης  1 

Κόστος/kWh 0,18€ 

Ποσότητα 4824kWh 

Κόστος θέρµανσης  868,32€ 

Κόστος συντήρησης  0€ 

Συνολικό κόστος/έτος  868,32€ 
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7.1.3.5 ∆ιάρκεια ζωής  

Για τα θερµαντικά πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας ισχύει ότι και πιο πάνω ( παρ. 
7.1.2.5 σελ. 49 ) και η διάρκεια ζωής τους φτάνει τα 25 χρόνια. Επίσης, όπως 
προαναφέρθηκε, παρέχεται πολυετής εγγύηση. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

 

8.1 Τηλεθέρµανση  

Η τηλεθέρµανση, όπως υπονοεί και ο όρος της, είναι η θέρµανση από µακριά, µέσω 
µιας µεγάλης εγκατάστασης που σκοπό έχει να τροφοδοτήσει µε θερµότητα ένα 
σύνολο καταναλωτών, µέσω ενός δικτύου µεταφοράς και διανοµής της θερµότητας 
αυτής. ∆ιαφέρει από την κλασική µέθοδο παραγωγής και κατανάλωσης θερµότητας, 
σύµφωνα µε την οποία η εγκατάσταση παραγωγής βρίσκεται στον τόπο κατανάλωσης 
( Οικιακός  Λέβητας). Η θερµότητα προορίζεται τόσο για την θέρµανση χώρων όσο 
και για την παρασκευή θερµού νερού χρήσης. Η τηλεθέρµανση σας παρέχει για όλο 
το 24ωρο έτοιµο θερµό νερό προς χρήση κατάλληλης θερµοκρασίας για τους µήνες 
Οκτώβριο – Μάιο.  

 

 

Εικόνα 15: Κατασκευή δικτύου διανοµής Τ/Θ   στις επεκτάσεις 
     του σχεδίου πόλης της Κοζάνης                                      

8.1.1 Ποιότητα περιβάλλοντος  

Οι παράγοντες (παρ. 1.1.1 σελ. 8 ) ως µέσο θέρµανσης την τηλεθέρµανση,  
καθορίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος και διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Σε ότι αφορά την άνεση, την ταχύτητα, την οµοιοµορφία και τον αέρα για τη 
µετάδοση της θερµότητας στο χώρο είτε χρησιµοποιήσουµε σώµατα καλοριφέρ, είτε 
ενδοδαπέδια θέρµανση, ισχύει ότι προαναφέρθηκε στα παραπάνω κεφάλαια ( παρ 
3.1.1 σελ. 19 και  παρ. 6.1.1 σελ. 35 ). Οι ελάχιστες διαφορές που παρουσιάχονται 
είναι ως προς την ταχύτητα µετάδοσης της θερµότητας και στην παράγραφο για τον 
αέρα σε ότι έχει να κάνει µε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 
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Η ταχύτητα που αποδίδεται η θερµότητα στο χώρο, µιας και το σύστηµα της 
τηλεθέρµανσης µας παρέχει συνεχόµενα από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Απριλίου 
για 24 ώρες ,  είναι άµεση. 

Η επιβάρυνσή του περιβάλλοντος, µε αυτό το τρόπο θέρµανσης, είναι ελάχιστη. Και 
αυτό γιατί η χρήση των αυτόνοµων συστηµάτων θέρµανσης µειώνονται, ενώ 
ταυτόχρονα οι ρύποι από τις µονάδες παραγωγής ενέργειας παραµένουν ίδιοι ή και 
µειώνονται, µιας και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρµανση µειώνεται. 

8.1.2 Ποιότητα εγκατάστασης  

Οι παράγοντες της ποιότητας εγκατάστασης (παρ. 1.1.2 σελ. 9  ) εν µέρει είναι ίδιοι 
µε τους παράγοντες των κεφαλαίων 3 (παρ.3.1.2 σελ. 20 ) και 6 (παρ.6.1.2 σελ. 36 ). 
Οι διαφορές που παρουσιάζουν αναλύονται πιο κάτω: 

Καταλαµβανόµενος όγκος στο χώρο: Ο καταλαµβανόµενος όγκος έχει περιοριστεί 
σηµαντικά λόγω της απουσίας δεξαµενών καυσίµου και της αντικατάστασης του 
λέβητα και του καυστήρα από τον υποσταθµό τηλεθέρµανσης, που το µέγεθός  του 
δεν είναι µεγαλύτερο από έναν λέβητα καταλαµβάνοντας έτσι µικρότερο ωφέλιµο 
χώρο.  

Επιβάρυνση κτιρίου: Η απουσία των κεντρικών συστηµάτων παραγωγής θερµότητας 
και ταυτόχρονα των καµινάδων, ελαχιστοποιεί τις επεµβάσεις που πρέπει να γίνουν 
στο κτίριο καθιστώντας την επιβαρύνση του κτιρίου µικρή. 

Πιθανοί κίνδυνοι: Η τηλεθέρµανση θεωρείται εξαιρετικά ασφαλές σύστηµα, λόγω 
της απουσίας καυστήρα και καυσίµου στο χώρο του καταναλωτή.  

8.1.3 Κόστος αρχικής εγκατάστασης  

Το κόστος αρχικής εγκατάστασης της τηλεθέρµανσης λόγω απουσίας ατοµικών 
µονάδων παραγωγής θερµότητας και τελών σύνδεσης εξαρτάται από τον τρόπο 
µετάδοσης της θερµότητας στο χώρο ( ενδοδαπέδια θέρµανση ή σώµατα καλοριφέρ ) 
και το κόστος του υδραυλικού – ηλεκτρολόγου που θα κάνουν την εγκατάσταση. 

Χρησιµοποιώντας ενδοδαπέδια θέρµανση για τη µετάδοση της θερµότητας στο χώρο, 
οι πιο κάτω υπολογισµοί αναδεικνύουν το κατ’ εκτίµηση κόστος αρχικής 
εγκατάστασης. 

• Η µέση τιµή των σωληνώσεων – εξαρτηµάτων και των υλικών τις 
ενδοδαπέδιας θέρµανσης ( µετά από έρευνα αγοράς ) εκτιµάται ότι είναι 
3500€. 

• Το κόστος εγκατάστασης από  υδραυλικό – ηλεκτρολόγο ανέρχεται στα 
1800€. 

Ως µέσο µετάδοσης της θερµότητας στο χώρο µε σώµατα καλοριφέρ, οι πιο κάτω 
υπολογισµοί αναδεικνύουν το κατ’ εκτίµηση κόστος αρχικής εγκατάστασης. 
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• Μια µέση τιµή των σωληνώσεων – εξαρτηµάτων και των υλικών ( µετά από 
έρευνα αγοράς ) εκτιµάται ότι θα κοστίσει 2000€. 

• Το κόστος εγκατάστασης από υδραυλικό – ηλεκτρολόγο ανέρχεται στα 
1000€. 

 

Οπότε το τελικό κόστος του συστήµατος θέρµανσης µε τηλεθέρµανση, σε συνδυασµό 
µε την ενδοδαπέδια θέρµανση, διαµορφώνεται στα 5300€, ενώ αντίστοιχα µε απλά 
θερµαντικά σώµατα στα 3000€. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του απαιτεί 10 έως 
25 ηµέρες ( κυρίως λόγω σύνδεσης µε το δίκτυο τηλελεθέρµανσης ). 

Ο Πίνακας 20 που παρουσιάζεται πιο κάτω περιέχει τα τελικά αποτελέσµατα για τον 
υπολογισµό του συνολικού κόστους και το χρόνο για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής – εγκατάστασης του συστήµατος θέρµανσης µε τηλεθέρµανση.  

 

Πίνακας 20. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για σύστηµα θέρµανσης µε τηλεθέρµανση 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΝ∆Ο∆ΑΠΕ∆ΙΑ  

Κόστος ενδοδαπέδιας  3500€ 

Κόστος εγκατάστασης  1800€ 

Ολοκλήρωση εγκατάστασης  10–25 ηµέρες 

Συνολικό κόστος  5300€ 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  

Κόστος σωµάτων - εξαρτηµάτων  2000€ 

Κόστος εγκατάστασης  1000€ 

Ολοκλήρωση εγκατάστασης  10–25 ηµέρες 

Συνολικό κόστος 3000€ 

 

 

8.1.4 Κόστος λειτουργίας – συντήρησης 

Σε ένα σύστηµα θέρµανσης µε τηλεθέρµανση το κόστος κύµαινεται από 0,035€/kWh 
έως τα 0,045€/kWh. Εκτιµάται ότι µια µέση τιµή των 0,039€/kWh, αντιπροσωπεύει 
το κόστος της kWh. Με δεδοµένο ότι οι απαιτήσεις σε θέρµανση ανά έτος ανέρχονται 
στις 10200kWh το τελικό κόστος λειτουργίας υπολογίζεται πιο κάτω. 
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10200kWh x 0,039€/kWh = 397,8€ 

Να αναφέρουµε ότι ο καταναλωτής δεν έχει καµία επιβάρυνση ως προς το κόστος 
συντήρησης, διότι η εκάστοτε δηµοτική επιχείρηση αναλαµβάνει τα έξοδα 
συντήρησης – πιθανής βλάβης. 

Στο παρακάτω Πίνακα 21 παρουσιάζονται οι παράµετροι που συντέλεσαν στην 
ολοκλήρωση των υπολογισµών για το τελικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης της 
θέρµανσης µε τηλεθέρµανση ανά έτος.  

 

Πίνακας 21. Κύριοι παράµετροι οι οποίοι συµβάλουν στους υπολογισµούς  και τελικό 
κόστος λειτουργίας-συντήρησης της. 

Κόστος/kWh 0,039€ 

Απαιτούµενη ενέργεια θέρµανσης  10200kWh 

Κόστος λειτουργίας  397,8€ 

Κόστος συντήρησης  0€ 

Συνολικό κόστος  397,8€ 

 

8.1.5 ∆ιάρκεια ζωής 

Η διάρκεια ζωής, λόγω της απουσίας κάποιου ατοµικού συστήµατος παραγωγής 
θερµότητας, εξαρτάται µόνο από τα υλικά και τον τρόπο που έχουµε επιλέξει να 
µεταδίδεται η θερµότητα στο χώρο ( ενδοδαπέδια θέρµανση ή σώµατα καλοριφέρ ) 
και εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 40 χρόνια. 
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60 

 

9.1.2   Σχόλια - Συµπεράσµατα 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των 
διαφόρων συστηµάτων θέρµανσης που µελετήσαµε, τα οποία συµβάλλουν στη τελική 
αξιολόγηση µε σκοπό την επιλογή του πιο οικονοµικού, όσον αφορά το κόστος 
λειτουργίας και το κόστος αγοράς – εγκατάστασης, θερµαντικού συστήµατος. 

Όσον αφορά τα συστήµατα θέρµανσης για πολυκατοικία: 

o Παρατηρούµε ότι το σύστηµα θέρµανσης µε καυστήρα πετρελαίου έχει ετήσιο 
κόστος λειτουργίας 6.340,48€, ενώ το ενδεικτικό κόστος αγοράς – 
εγκατάστασης για µαντεµένιο και χαλύβδινο λέβητα ανέρχεται στα 26.010€ 
και 25.660€ αντίστοιχα. 

o Το αντίστοιχο κόστος για σύστηµα θέρµανσης µε καυστήρα υγραερίου είναι 
6.384,81€ για ετήσιο κόστος λειτουργίας και το ενδεικτικό κόστος αγοράς – 
εγκατάστασης είναι 26.300€ και 25.950€ για µαντεµένιο και χαλύβδινο 
λέβητα αντίστοιχα. 

Συγκρίνοντας τα δύο συστήµατα θέρµανσης για βάθος χρόνου 10 και 20 ετών, είτε 
µιλάµε για µαντεµένιο, είτε για χαλύβδινο λέβητα, το συνολικό κόστος λειτουργίας, 
αγοράς και εγκατάστασης για το καυστήρα πετρελαίου είναι πιο χαµηλό από το 
αντίστοιχο του καυστήρα υγραερίου. Μην παρουσιάζοντας σηµαντικές διαφορές ως 
προς την ποιότητα περιβάλλοντος και την ποιότητα εγκατάστασης µεταξύ τους, 
επιλέγουµε το πρώτο σύστηµα θέρµανσης και αυτό βάση του συνολικού κόστους για 
το χρονικό διάστηµα που θέσαµε. 

 

Όσον αφορά τα συστήµατα θέρµανσης για µονοκατοικία: 

o Βλέπουµε ότι το σύστηµα θέρµανσης µε παραδοσιακό τζάκι έχει ετήσιο 
κόστος λειτουργίας 1.978€, ενώ το ενδεικτικό κόστος αγοράς – εγκατάστασης 
για κτιστό και προκατασκευασµένο ανέρχεται στα 1.000€ και 1.500€ 
αντίστοιχα. 

o Το σύστηµα θέρµανσης µε ενεργειακό τζάκι έχει ετήσιο κόστος λειτουργίας  
642€ και 723,50€, για καύσιµη ύλη πέλλετ και ξύλα αντίστοιχα. Το ενδεικτικό 
κόστος αγοράς – εγκατάστασης για το τύπου αερόθερµο και για το τύπου 
καλοριφέρ ανέρχεται στα 2.400€ και 3.600€ αντίστοιχα. 

o Παρατηρούµε ότι το σύστηµα θέρµανσης µε καυστήρα πετρελαίου έχει ετήσιο 
κόστος λειτουργίας 1.278,10€, ενώ το ενδεικτικό κόστος αγοράς – 
εγκατάστασης για µαντεµένιο και χαλύβδινο λέβητα ανέρχεται στα 3.960€ και 
3.760€ αντίστοιχα. 
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o Ένα σύστηµα θέρµανσης µε καυστήρα πέλλετ έχει ετήσιο κόστος λειτουργίας  
688€, ενώ αντίστοιχα το ενδεικτικό κόστος αγοράς – εγκατάστασης ανέρχεται 
στα 6.300€. 

o Το ετήσιο κόστος λειτουργίας για σύστηµα θέρµανσης µε καυστήρα 
υγραερίου είναι 1.287€ και το ενδεικτικό κόστος αγοράς – εγκατάστασης για 
επιτοίχιο, ενδοδαπέδιο µαντεµένιο και ενδοδαπέδιο χαλύβδινο λέβητα είναι 
4.200€, 5.448€ και 5.248€ αντίστοιχα. 

o Όσον αφορά το σύστηµα θέρµανσης µε αντλίες θερµότητας, παρατηρούµε ότι 
το ετήσιο κόστος λειτουργίας τους, για γεωθερµικές και αέρος/νερού, είναι 
367,20€ και 612€ αντίστοιχα. Ενώ αντίστοιχα το ενδεικτικό κόστος αγοράς – 
εγκατάστασής τους ανέρχεται στα 12.500€ και 10.800€. 

o Επιπλέον, το ετήσιο κόστος λειτουργίας για σύστηµα θέρµανσης µε ηλεκτρική 
θέρµανση, όσον αφορά τον κλιµατισµό, τους θερµοποµπούς και τα 
θερµαντικά πάνελ, ανέρχεται στα 1.134,60€, 1.555,20€ και 868,32€ 
αντίστοιχα. Επίσης το ενδεικτικό κόστος αγοράς – εγκατάστασής τους 
αντίστοιχα ανέρχεται στα 12.500€, 850€ και 870€. 

o Τέλος, για σύστηµα θέρµανσης µε τηλεθέρµανση το ετήσιο κόστος 
λειτουργίας της είναι 397,8€, ενώ το ενδεικτικό κόστος αγοράς – 
εγκατάστασης σε συνδιασµό µε την ενδοδαπέδια θέρµανση και των σωµάτων 
καλοριφέρ, ανέρχεται στα 5.300€ και 3.000€ αντίστοιχα. 

Κάνοντας σύγκριση στα οκτώ αυτά διαφορετικά συστήµατα θέρµανσης για βάθος 
χρόνου 10 και 20 ετών, βλέπουµε οτι: 

Η  τηλεθέρµανση είναι το πιο οικονοµικό σύστηµα θέρµανσης µε τα περισσότερα 
πλεονεκτήµατα, καθώς παρέχει 24ωρη κάλυψη σε ανάγκη θέρµανσης για διάστηµα 5 
µηνών, δεν υπάρχουν κίνδυνοι πυρκαγιάς – έκρηξης, οι ρύποι είναι µειωµένοι από 
την κατάργηση καµινάδων και τέλος έχει πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς έξοδα 
συντήρησης. Όλα αυτά δεν φτάνουν για να καλύψουν το µεγαλύτερο µειονέκτηµά 
της, το ότι δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις πόλεις παρά µόνο στην Πτολεµαΐδα, τις 
Σέρρες, τη Κοζάνη και τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Γι’ αυτό το λόγο δεν θα µπορούσε 
να είναι η τελική µας επιλογή. 

Το αµέσως πιο οικονοµικό σύστηµα θέρµανσης είναι το ενεργειακό τζάκι, είτε µιλάµε 
για τύπου αερόθερµο, είτε για τύπου καλοριφέρ σε 8ωρη λειτουργία για την κάλυψη 
των αναγκών θέρµανσης. Θα ήταν η καλύτερη επιλογή για εξοχικές κατοικίες και για 
µόνιµες κατοικίες που δεν έχουν απαίτηση σε πωλύωρη και καθηµερινή χρήση 
θέρµανσης. ∆εν θα ήταν η κατάλληλη επιλογή ως κύρια θέρµανση και για πολύωρη 
λειτουργία λόγου του υψηλού ετήσιου κόστους κατανάλωσης, της µεγάλης 
απαίτησης χώρου για την αποθήκευση καυσίµου, της µεγάλης επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος (επιλέγοντας φθηνή καύσιµη ύλη) και της ανοµοιογένειας στη 
θέρµανση που παρέχει. 
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Ακολουθεί η ηλεκτρική θέρµανση ( κλιµατισµός, θερµοποµποί, θερµαντικά πάνελ 
υπέρυθρης ακτινοβολίας ) ως αµέσως πιο οικονοµική και κυρίως η κατηγορία των 
θερµαντικών πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας. Συγκρίνοντας το τελικό κόστος σε 
βάθος χρόνου 10 και 20 ετών βλέπουµε ότι αυτό σχεδόν διπλασιάζεται, προσθέτοντας 
επιπλέον το ότι οι υπολογισµοί του κόστους έχουν γίνει µε βάση 8ωρης λειτουργίας 
και το ότι δεν παρέχεται θέρµανση σε όλους τους χώρους ( παρά µόνο στους 
βασικούς χώρους ). Αυτό το εντάσσει αυτόµατα στην κατηγορία της 
συµπληρωµατικής θέρµανσης. Η ηλεκτρική θέρµανση προτείνεται για χρήση σε 
εξοχικές κατοικίες ή σε διαφορετική περίπτωση για χρήση σε συνδυασµό µε κάποιο 
άλλο σύστηµα θέρµανσης που αναλύσαµε. 

Το σύστηµα θέρµανσης µε αντλίες θερµότητος, είτε µιλάµε για γεωθερµικές, είτε για 
αέρος/νερού, είναι η αµέσως πιο οικονοµική θέρµανση που ακολουθεί. Παρέχουν, 
υψηλή ποιότητα θέρµανσης ( για 24 ώρες το 24ωρο ), τις χαµηλότερες επιβαρύνσεις 
στο περιβάλλον και το χαµηλότερο κόστος λειτουργίας ανά έτος  από όλα τα 
συστήµατα θέρµανσης που αναλύσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, πλην της 
τηλεθέρµανσης, η οποία όµως δεν είναι εφικτή σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Είναι 
το ιδανικό σύστηµα θέρµανσης και η επιλογή µου για κύρια θέρµανση σε 
µονοκατοικία µε τις χαµηλότερες καταναλώσεις και τις υψηλότερες συνεχείς 
αποδόσεις. Να επισηµάνουµε βέβαια ότι δεν συνίσταται για εξοχικές κατοικίες και 
για κατοικίες ολιγόωρης διαµονής. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι τα υπόλοιπα συστήµατα θέρµανσης ( παραδοσιακό 
τζάκι, καυστήρας – λέβητας πετρελαίου, καυστήρας πέλετ και καυστήρας – λέβητας 
υγραερίου ) σύµφωνα µε το κόστος λειτουργίας τους, δεν προτείνονται για κεντρική 
θέρµανση 8ωρης λειτουργίας µε τα όρια που θέσαµε και τις σηµερινές τρέχουσες 
τιµές. Αυτό  σηµαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις ολιγόωρης χρήσης, φθηνότερης 
επιλογής καύσιµης ύλης και χαµηλότερου κόστους αγοράς – εγκατάστασης, τα 
συστήµατα αυτά µπορεί να αποδειχθούν πιο οικονοµικά ως προς το τελικό κόστος. 
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