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Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας 
για ζεστό σπίτι 
και οικονοµία 
στην τσέπη

■ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
Επιλέξτε την πιο συµφέρουσα λύση 
ανάµεσα σε γεωθερµία, ηλιακή 
ενέργεια, pellets, ηλεκτρικούς 
λέβητες, φυσικό αέριο ή υγραέριο 
■ 10, 14, 18, 22, 23, 28-29

■ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας 
σε κατοικίες και επαγγελµατικά 
κτίρια µε επιδότηση 
■12-13

■ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
Αλλάξτε κουφώµατα και 
συστήµατα κλιµατισµού µε 
έκπτωση έως 30% 
■ 4-5

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΕΚ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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Τα συστήματα 
ηλεκτρικής θέρμανσης
T α συστήματα ηλεκτρικής 

θέρμανσης χρησιμοποι-
ούνται εδώ και πολλές 
δεκαετίες τόσο στην Ελ-

λάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Πέρασαν μια άνθηση στις δεκαετίες 
του ’60 και ’70, περιορίστηκαν αρκε-
τά στη συνέχεια και ξαναεμφανίστη-
καν δυναμικά τα τελευταία χρόνια, 
τόσο λόγω της αύξησης της τιμής 
του πετρελαίου όσο και λόγω του 
ότι μπορούν να προσφέρουν λύ-
σεις ακόμα και σε περιπτώσεις που 
η εγκατάσταση συμβατικών συστη-
μάτων είναι δύσκολη, αδύνατη ή 
ιδιαίτερα δαπανηρή.

Η ηλεκτρική θέρμανση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως κύρια ή συμπλη-
ρωματική θέρμανση σε νέες ή υπάρ-
χουσες κατοικίες, μόνιμες ή εξοχι-
κές, καθώς και σε επαγγελματικούς 

χώρους. Οι ηλεκτρικές συσκευές 
θέρμανσης δεν χρειάζονται λεβη-
τοστάσιο, δεξαμενή καύσιμων και 
καμινάδα και έτσι μπορούν να εγκα-
τασταθούν για αυτο-
νόμηση διαμερισμά-
των, σε διαμερίσματα 
παλιών πολυκατοικι-
ών χωρίς υπάρχουσα 
θέρμανση, σε μικρές 
εξοχικές κατοικίες, 
σε επαγγελματικούς 
χώρους και σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση δεν είναι δυνατή η κα-
τασκευή συμβατικού λεβητοστασίου 
ή η τοποθέτηση καμινάδας. 

Ηλεκτρικοί λέβητες
Οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι ολοκλη-
ρωμένες μονάδες που περιλαμβά-

νουν: το σώμα του λέβητα (χάλκινο, 
μαντεμένιο ή σιδερένιο), ηλεκτρικές 
αντιστάσεις, κυκλοφορητή, θερμο-
στάτη ασφαλείας, ηλεκτρονικό ή 

απλό πίνακα ελέγ-
χου, μανόμετρο, 
θερμόμετρο, κλειστό 
δοχείο διαστολής, 
βαλβίδα ασφαλεί-
ας και θερμοστάτη 
υπερθέρμανσης. Κά-
ποιοι πιο προηγμένοι 

λέβητες περιλαμβάνουν ακόμα πίνα-
κα ελέγχου για αντιστάθμιση βάσει 
εξωτερικού αισθητηρίου και έλεγχο 
τρίοδης βάνας για παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης.

Οι ηλεκτρικοί λέβητες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο σε κλασικά 
συστήματα θέρμανσης με θερμαντι-
κά σώματα όσο και σε συστήματα 

ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Τα κυριό-
τερα πλεονεκτήματά τους είναι: 

■ Χαμηλό κόστος αγοράς και 
εγκατάστασης.

■ Δεν απαιτούν λεβητοστάσιο, 
δεξαμενή καύσιμου και καμινάδα.

■ Εχουν πολύ μικρό μέγεθος 
σε σχέση με την ισχύ τους και 
μπορούν να τοποθετηθούν σε 
οποιαδήποτε σημείο, ακόμα και 
μέσα στο σπίτι. 

■ Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση 
(δεν υπάρχουν κατάλοιπα καύσης) 
και δεν δημιουργούν καυσαέρια 
ή οσμές. 

■ Εχουν σχεδόν αθόρυβη 
λειτουργία.

■ Μπορούν να αντικαταστήσουν 
εύκολα συμβατικές συσκευές σε 
υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης.

■ Μπορούν να  
χρησιμοποιηθούν για αυτονόμηση 
διαμερισμάτων ή σε  
διαμερίσματα παλιών 
πολυκατοικιών χωρίς υπάρχουσα 
θέρμανση.

■ Αποτελούν ιδιαίτερα 
συμφέρουσα λύση θέρμανσης 
για οικίες που έχουν μειωμένα 
τιμολόγια ρεύματος (πολύτεκνοι, 
υπάλληλοι ΔΕΗ). ■

ΑνδρέΑς 
ΓΑβριέλΑτος
μηχανολόγος & 
αεροναυπηγός μηχανικός 
της εταιρίας Μ. 
Γαβριελάτος ΕΠΕ
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Θερμοπομποί
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ θερµοποµποί είναι 
υψηλής ποιότητας κατασκευής, ιδιαί-
τερα κοµψοί σε εµφάνιση και απόλυτα 
ασφαλείς. Μπορούν να τοποθετηθούν 
σε όλους τους χώρους του σπιτιού, 
ακόµα και σε υπάρχουσες κατοικίες, 
αφού η εγκατάστασή τους είναι εξαι-
ρετικά απλή και για τη λειτουργία τους 
αρκεί µία κοινή πρίζα.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο 
για κύρια όσο και για συµπληρωµατική 
θέρµανση σε κατοικίες ή επαγγελµατι-
κούς χώρους. Αποτελούνται από ένα 
θερµαντικό στοιχείο (ηλεκτρική αντί-
σταση), ένα όργανο ελέγχου (µηχανι-
κό ή ηλεκτρονικό θερµοστάτη) και το 
περίβληµα, που αποτελεί το σώµα του 
θερµοποµπού.

Λειτουργούν κυρίως µε το φαινόµενο 
της µεταφοράς και πολύ λιγότερο µε το 
φαινόµενο της ακτινοβολίας.

Ο ψυχρός αέρας του χώρου, που βρί-
σκεται στα χαµηλότερα στρώµατα του 
δωµατίου, εισέρχεται στο κάτω µέρος 
του θερµοποµπού και θερµαίνεται από 
το ειδικό θερµαντικό στοιχείο που 
βρίσκεται εκεί.

 Ο θερµός πια αέρας 
ανυψώνεται και εξέρχεται 
από το θερµοποµπό προς 
το δωµάτιο µε φυσική κυ-
κλοφορία, ανεβάζοντας 
γρήγορα τη θερµοκρασία 
του χώρου. 

Το θερµαντικό στοιχείο 
των θερµοποµπών είναι 
µια ειδικά διαµορφωµέ-
νη ηλεκτρική αντίσταση 
υψηλής απόδοσης, εξο-
πλισµένη µε ειδικά πτερύ-
για για γρήγορη απόδοση 
της θερµότητας στο χώρο. 
Για αθόρυβη λειτουργία 
της συσκευής, το θερµα-
ντικό στοιχείο πρέπει να 
κατασκευάζεται από ένα 
και µόνο υλικό, συνήθως 
αλουµίνιο (ένα υλικό, άρα 
ένας µόνο συντελεστής 
διαστολής).

Η έξοδος του αέρα γίνεται 
από ειδικά σχεδιασµένα πτερύγια 
για αποδοτική και οµοιόµορφη διάχυ-

ση του αέρα στο χώρο. Οι θερµοπο-
µποί εξασφαλίζουν άµεση θέρµανση 
των χώρων και, επειδή λειτουργούν 
µε φυσική κυκλοφορία του αέρα, δεν 
ξηραίνουν την ατµόσφαιρα. 

Ο κάθε θερµοποµπός λειτουργεί 
αυτόνοµα, αφού διαθέτει το δικό του 
θερµοστάτη. ■

Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν 
τόσο για κύρια 
όσο και για 
συμπληρωματική 
θέρμανση σε 
κατοικίες ή 
επαγγελματικούς 
χώρους

  

19ΟΙΚΟτύποςΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012


	OKT_2602_001_CMYK
	OKT_2602_002_CMYK
	OKT_2602_003_CMYK
	OKT_2602_004_CMYK
	OKT_2602_005_CMYK
	OKT_2602_006_CMYK
	OKT_2602_007_CMYK
	OKT_2602_008_CMYK
	OKT_2602_009_CMYK
	OKT_2602_010_CMYK
	OKT_2602_011_CMYK
	OKT_2602_012_CMYK
	OKT_2602_013_CMYK
	OKT_2602_014_CMYK
	OKT_2602_015_CMYK
	OKT_2602_016_CMYK
	OKT_2602_017_CMYK
	OKT_2602_018_CMYK
	OKT_2602_019_CMYK
	OKT_2602_020_CMYK
	OKT_2602_021_CMYK
	OKT_2602_022_CMYK
	OKT_2602_023_CMYK
	OKT_2602_024_CMYK
	OKT_2602_025_CMYK
	OKT_2602_026_CMYK
	OKT_2602_027_CMYK
	OKT_2602_028_CMYK
	OKT_2602_029_CMYK
	OKT_2602_030_CMYK
	OKT_2602_031_CMYK
	OKT_2602_032_CMYK



