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Το ̟ρόβληµα σήµερα
Τα κτήρια στη χώρα µας αντι̟ροσω̟εύουν ̟ολύ µεγάλο
̟οσοστό, ̟ερί̟ου το 36 % της συνολικής ενεργειακής
κατανάλωσης, ̟ου α̟οτελεί µία α̟ό τις µεγαλύτερες
ενεργειακές καταναλώσεις κτηρίων στην Ευρώ̟η
Στα νοικοκυριά για τη θέρµανση µόνο καταναλώνεται ̟ερί̟ου
το 60% της τελικής ζήτησης ενέργειας
Μόλις το 30% των κτιρίων στην Ελλάδα διαθέτει θερµοµόνωση
Οι ελληνικές κατοικίες α̟ό τις ̟ιο ενεργοβόρες στην Ευρώ̟η

Α̟οτέλεσµα ?
Συνεχής διόγκωση της ζήτησης ενέργειας
Ε̟ιβάρυνση του ̟εριβάλλοντος
Αύξηση του ενεργειακού ελλείµµατος της χώρας
Οικονοµική ε̟ιβάρυνση
οικονοµίας συνολικά

των

̟ολιτών

και

της

εθνικής

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
Τι είναι το Ηλεκτρικό
Θερµαντικό Σώµα?
Το Ηλεκτρικό Θερµαντικό Σώµα ή θερµο̟οµ̟ός
(convector) είναι ηλεκτρικό σώµα άµεσου α̟οδόσεως,
̟ου λειτουργεί δια της φυσικής ροής του αέρα. Ο

ψυχρός αέρας ̟ου βρίσκεται στα χαµηλότερα
στρώµατα του δωµατίου εισέρχεται α̟ό το κάτω
µέρος του θερµο̟οµ̟ού (φυσικός ελκυσµός),
θερµαίνεται α̟ό την ειδική αντίσταση του
σώµατος και εξάγεται ελεύθερα α̟ό το ̟άνω
µέρος του θερµο̟οµ̟ού, χωρίς να ξηραίνει τον
αέρα. ∆εν ̟υρακτώνεται και κατ' ε̟έκταση δεν
καίει το οξυγόνο της ατµόσφαιρας

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
Υ̟άρχουν ∆ιάφοροι Τύ̟οι και µεγέθη Θερµο̟οµ̟ών
ανάλογα µε τις ανάγκες του καταναλωτή
Ισχύς Λειτουργίας : 500 W - 2500 W
Οι Θερµο̟οµ̟οί ενδείκνυται για τον
εξο̟λισµό εξοχικών κατοικιών, γραφείων
λόγω της άµεσης α̟όδοσης και του
µικρού όγκου στο χώρο

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Α̟όδοση ~ 100%, ̟ου σηµαίνει ότι όλη η
καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια
µετατρέ̟εται σε θερµότητα.
Χαµηλό κόστος αγοράς
Μηδαµινό κόστος το̟οθέτησης
∆εν εκ̟έµ̟ει καυσαέρια
Οι θερµο̟οµ̟οί δεν ̟αρακρατούν τη
θέρµανση ̟ου ̟αράγουν, αλλά την
α̟οδίδουν 100% στο χώρο
Όλα τα σώµατα έχουν αισθητήριο
θερµοκρασίας χώρου (sensor)
∆εν ξηραίνουν την ατµόσφαιρα

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η εξωτερική ε̟ιφάνεια των σωµάτων δεν καίει
Παρέχεται ̟λήρης αυτονοµία θερµοκρασίας σε
κάθε χώρο χωριστά
Υ̟άρχει η δυνατότητα τηλεχειρισµού
θερµοκρασίας
Προσαρµόζεται σε συστήµατα Intelligent
building
Ηλεκτρονικός θερµοστάτης χώρου (α̟όκλιση
±0,1C° ̟ερί̟ου)
∆εν ̟ροκαλεί µετακίνηση σωµατιδίων στον αέρα
Προσφέρει τέλεια ηχοµόνωση και θερµοµόνωση
∆εν α̟αιτεί συντήρηση - Α̟όλυτα ασφαλές

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ
• «Α̟αρχαιωµένη» µέθοδος θέρµανσης
• Κατανάλωση ρεύµατος = Κατανάλωση λιγνίτη
• Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάσταση της οικίας για
δυνατότητα εγκατάστασης
• Υψηλό κόστος χρήσης αφού µεγάλο µέρος της α̟αιτούµενης
ηλεκτρικής ενέργειας θα καταναλωθεί κατά τις ώρες υψηλής
χρέωσης της ∆ΕΗ.
• Χαµηλή ̟οιότητα θέρµανσης µε ψυχρές ζώνες σε
α̟οµακρυσµένα σηµεία
• Οι θερµο̟οµ̟οί και κυρίως οι θερµοσυσσωρευτές
καταναλώνουν 2-3 φορές ̟ερισσότερο ρεύµα α̟ό συσκευές και
κλιµατιστικά (Υψηλής Α̟όδοσης)

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
Θερµο̟οµ̟οί και Θερµοσυσσωρευτές
∆ιαφορές
Η βασική διαφορά είναι ότι ο Θερµοσσυσσωρευτής έχει
τη δυνατότητα να α̟οθηκεύσει θερµότητα και να την
α̟οδώσει ετεροχρονισµένα, καθώς "φορτίζεται" κατά τη
διάρκεια της νύχτας, ενώ ο θερµο̟οµ̟ός ̟ρέ̟ει να
λειτουργεί όταν θέλουµε θέρµανση.
Οι Θερµο̟οµ̟οί είναι ̟ολύ ελαφρύτεροι α̟ό τους
Θερµοσυσσωρευτές καθώς α̟οτελούνται µόνο α̟ό
ηλεκτρικές αντιστάσεις
Θερµοσσυσσωρευτής αντιστοιχεί σε µεγάλη «αδράνεια»
λειτουργίας - Χάνεται ενέργεια τις «ζεστές» ηµέρες του
χειµώνα ̟ου δεν α̟αιτείται ̟ολύ θέρµανση.

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
Υ̟έρυθρη ενέργεια . . Τι είναι?
Η υ̟έρυθρη ενέργεια είναι το φάσµα συχνοτήτων του
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος µε µεγαλύτερο µήκος κύµατος
α̟ό αυτό του ορατού φωτός. Το ίδιο το σώµα ̟αράγει
υ̟έρυθρη ενέργεια. Η υ̟έρυθρη ενέργεια δια̟ερνά το σώµα
και το θερµαίνει εσωτερικά. Υ̟έρυθρη είναι η ενέργεια ̟ίσω
α̟ό τη ζεστασιά ̟ου αισθανόµαστε α̟ό τον ήλιο, ακόµα και τις
κρύες µέρες του χειµώνα.

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
Θερµαντικά Σώµατα Υ̟έρυθρης
Ακτινοβολίας
Τι είναι υ̟έρυθρη θέρµανση?
Υ̟έρυθρη Θέρµανση είναι ένας εναλλακτικός
τρό̟ος θέρµανσης ό̟ου µια ̟ηγή µε
υψηλότερη θερµοκρασία µεταφέρει ενέργεια
σε ένα σώµα µε χαµηλότερη θερµοκρασία µέσω
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Λειτουργεί
ακριβώς ό̟ως και οι ακτίνες του ήλιου, δηλαδή
ζεσταίνει οτιδή̟οτε ακόµα και σε χαµηλές
θερµοκρασίες ̟εριβάλλοντος.

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Έχει την ιδιότητα να θερµαίνει α̟ευθείας τα
σώµατα και τα αντικείµενα χωρίς να ζεσταίνει τον
αέρα γύρω α̟ό αυτά. Οι ̟λάκες ακτινοβολίας
̟αρέχουν τη διάχυση της θερµότητας, µειώνοντας
τη ροή του αέρα και τις διακυµάνσεις θερµοκρασίας
µεταξύ δα̟έδου και οροφής. Η αίσθηση της άνεσης
̟ου ε̟ιτυγχάνεται είναι ταχύτερη. Καµία ε̟αφή ή
µέσο µεταξύ των δύο φορέων ∆ΕΝ είναι
α̟αραίτητη για τη µεταφορά ενέργειας.

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
Tύ̟οι και ισχύς Υ̟έρυθρων
Σωµάτων
∆ιαθέτει Υψηλή αισθητική. ∆ιατίθεται σε
οριζόντια και κάθετη γραµµή ̟ροκειµένου να
ταιριάξει στις ανάγκες και τη διακόσµηση του
χώρου
Ισχύς Λειτουργίας : 500 W - 2000 W
Καλή λύση για άµεση θέρµανση σε χώρους ̟ου
δεν χρησιµο̟οιούνται συνεχώς ή ακόµα και για
ανοικτούς χώρους

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οµοιόµορφη διασ̟ορά της θερµότητας στο χώρο
Α̟όλυτη αυτονοµία θέρµανσης
∆εν α̟αιτούνται εργασίες ανακαίνισης
Εξοικονόµηση χώρου, καθώς δεν α̟αιτείται χώρος για
λεβητοστάσιο και δεξαµενή καυσίµων
∆υνατότητα εβδοµαδιαίου ̟ρογραµµατισµού
Θερµική ασφάλεια ̟ροστασίας α̟ό υ̟ερθέρµανση
Αν χρησιµο̟οιηθεί ως συµ̟ληρωµατική θέρµανση ε̟ιτυγχάνεται
µεγάλη οικονοµία στην συµβατική θέρµανση (̟ετρέλαιο ή φυσικό
αέριο)
100% α̟όδοση της ηλεκτρικής ενέργειας α̟ό τα panel

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εξοικονόµηση χώρου όσον αφορά τον όγκο
Υγιεινή θέρµανση - Ε̟ιταχύνουν την κυκλοφορία του
αίµατος
∆εν καίει το οξυγόνο του αέρα
∆εν δηµιουργεί ρεύµατα αέρα µέσα στο σ̟ίτι
Προϊόν µε µεγάλη διάρκεια ζωής
Α̟όλυτα ασφαλές- δεν υ̟άρχει κίνδυνος έκρηξης
Ασφαλές για τα ̟αιδιά
Μηδενικό κόστος ετήσιας συντήρησης

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ?
Η υ̟έρυθρη ακτινοβολία εκ̟έµ̟εται α̟ό τον ήλιο
αλλά και α̟ό το ανθρώ̟ινο σώµα. Η ενέργεια της
υ̟έρυθρης ακτινοβολίας, α̟ό θερµαντικά σώµατα
̟αράγεται α̟ό οικολογικά ̟ροϊόντα και είναι µία
µορφή ενέργειας, η ο̟οία θερµαίνει α̟ευθείας τα
αντικείµενα και όχι τον ̟εριβάλλοντα αέρα, ό̟ως
οι συµβατικές µέθοδοι θέρµανσης. Οι υ̟έρυθρες
θερµικές ακτίνες δεν ̟ρέ̟ει να συγχέονται µε τις
ε̟ιβλαβείς υ̟εριώδεις ακτίνες (UV) οι ο̟οίες
̟ροκαλούν εκτεταµένα εγκαύµατα.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ!

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
– ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Τα συµβατικά συστήµατα
θέρµανσης θερµαίνουν τον
αέρα γύρω α̟ό το σώµα.
Τα υ̟έρυθρα θερµαντικά
σώµατα
θερµαίνουν
τα
αντικείµενα
και
γενικά
ο̟οιοδή̟οτε υλικό µ̟ορεί
να
την
α̟ορροφήσουν,
χωρίς να θερµαίνουν τον
αέρα γύρω τους

Τεχνολογίες Ηλεκτρικών
Θερµαντικών Σωµάτων
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
Θερµική Άνεση - ∆εν υ̟άρχει σωστός καταµερισµός
θερµότητας στον αέρα και σε όλες τις ε̟ιφάνειες του χώρου
Υψηλή Κατανάλωση ρεύµατος
Κατανάλωση λιγνίτη
Α̟αιτούν να έχουν µεγάλη ε̟ιφάνεια για να α̟οδώσουν
ε̟αρκώς
Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάσταση της οικίας για
δυνατότητα εγκατάστασης

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση (ELECTRIC
UNTERFLOOR SYSTEMS)
Τι είναι?
Η Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση είναι ένα
ανερχόµενο σύστηµα θέρµανσης στην Ευρώ̟η και στην
Ελλάδα. Η εγκατάσταση γίνεται µε εφαρµογή θερµικών
καλωδίων ε̟ί της ̟λάκας του κτιρίου. Κατό̟ιν τα
θερµικά καλώδια καλύ̟τονται α̟ό τσιµεντοκονία ή άλλο
υλικό ̟αροµοίων χαρακτηριστικών και στη συνέχεια
το̟οθετείται το δά̟εδο. Η τροφοδοσία γίνεται α̟’ ευθείας
α̟ό τον ̟ίνακα διανοµής. Είναι ένα αντίστοιχο σύστηµα
µε την γνωστή ενδοδα̟έδια θέρµανση µε σωλήνες

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Μέθοδοι εγκατάστασης
1. Κύρια θέρµανση
Ως κύρια θέρµανση θεωρούµε την µέθοδο εγκατάστασης
µέσω της ο̟οίας το σύστηµα ̟αρέχει εξ ολοκλήρου το
̟οσό της θερµότητας ̟ου α̟αιτείται ώστε οι χώροι του
κτιρίου να διατηρούνται ζεστοί. Αυτό ε̟ιτυγχάνεται µε
εγκατάσταση καλωδίων τόσης ισχύος ώστε η
̟αραχθείσα θερµότητα να υ̟ερκαλύ̟τει τις θερµικές
α̟ώλειες του κτιρίου.
2. ∆ευτερεύουσα θέρµανση
Ως βοηθητική θέρµανση το σύστηµα ̟αρέχει ένα ̟οσοστό
της α̟αιτούµενης θερµότητας. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση
το σύστηµα συνυ̟άρχει µε κά̟οια άλλη ̟ηγή
δηµιουργώντας την ευχάριστη αίσθηση του θερµού
δα̟έδου και εξοικονοµώντας ενέργεια α̟ό την
συνυ̟άρχουσα ̟ηγή θερµότητας.

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
∆οµή ηλεκτρικής
ενδοδα̟έδιας
θέρµανσης
1. Μ̟ετόν
2. Σοβατε̟ί
3. Θερµοµόνωση και
ηχοµόνωση
4. Ε̟ικάλυψη µε αραιή
τσιµεντοκονία
5. Στρώµα τσιµέντου
6. Θερµοτά̟ητας
7. Αφροµ̟ετόν,
τσιµεντοκονία
8. Κόλλα λε̟τής
στρώσης
9. Ε̟ένδυση δα̟έδου

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΕΘ
Η φιλοσοφία τις ηλεκτρικής ενδοδα̟έδιας θέρµανσης,
είναι η ίδια µε αυτήν της ενδοδα̟έδιας θέρµανσης µε
σωλήνες νερού

ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ
Χρησιµο̟οιούµενη ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια αντί
̟ετρέλαιο ή αέριο)
Εξοικονόµηση χώρου εγκατάστασης
Ορθότερη κατανοµή της θερµότητας στο χώρο
Πλήρης αυτονοµία κάθε χώρου
∆υνατότητα σύνδεσης των θερµοστατών µεταξύ τους
και µε τερµατική µονάδα (Smart Building)
∆υνατότητα τηλεχειρισµού µέσω Internet ή κινητού
τηλεφώνου.

Με θερµαντικά
Σώµατα

Ηλ. Ενδοδα̟έδια
Θέρµανση

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Εφαρµογές
Οικιακές Εφαρµογές
∆ά̟εδο Τσιµεντοκονίας
Στις εγκαταστάσεις σε δά̟εδο τσιµεντοκονίας, το
Θερµικό Καλώδιο το̟οθετείται ̟ριν την
εγκατάσταση της τσιµεντοκονίας και του τελικού
δα̟έδου : 17W/m, 300W - 3400W/230V, 17,7m- 185m

Ξύλινο δά̟εδο
Στην Ενδοδα̟έδια Θέρµανση σε ξύλινο δά̟εδο, το
Θερµικό Καλώδιο το̟οθετείται µετά την
εγκατάσταση του σκελετού του ξύλινου δα̟έδου:
10W/m, 300W-1250W/230V, 23m-105,4m
Ανάγκες θέρµανσης ανάλογα µε µελέτη
Μηχανολόγου
Υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 60-70 W/m²

1.Στρώµα ̟αρκέ. 2. Οικοδοµικό δά̟εδο.
3. Πλέγµα
4. Θερµικό καλώδιο
5. Ελάχιστο 10 mm 6. Ελάχιστο 30 mm
7. Μόνωση

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Εφαρµογές
Οι δυνατότητες εγκατάστασης δεν περιορίζονται σε κτίρια κατοικιών, αλλά
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών όπως
Θερµοκήπια, γεωργικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους (ψυγεία)
Γηπεδικά συγκροτήµατα, Αεροδρόµια
Αντι̟αγετική ̟ροστασία σε ακάλυ̟τες ε̟ιφάνειες, σε α̟ορροές και
υδρορροές στεγών
Χώρους φόρτωσης βιοµηχανικών συγκροτηµάτων.
Χιονοδροµικά κέντρα
Ράµ̟ες αυτοκινήτων
Εξωτερικούς διαδρόµους σε κάθε είδους δα̟έδου
Το σύστηµα ολοκληρώνεται α̟ό α̟λούς ή ηλεκτρονικούς ρυθµιστές µε
υψηλής αντοχής αισθητήρες ̟ου δίνουν εντολή ενεργο̟οίησης στην
̟ερί̟τωση ̟αγετού, χιονιού και υγρασίας

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Παραδείγµατα εφαρµογών

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Παραδείγµατα εφαρµογών

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Βασικά Πλεονεκτήµατα
συναρτήσει άλλων συστηµάτων
Μείωση της θερµοκρασίας κατά 1-2οC,
ε̟ιτυγχάνοντας την ίδια ακριβώς θερµική
άνεσης, µειώνοντας την κατανάλωση
ενέργειας έως και 15%.
Με χρήση ΗΕΘ ̟ετυχαίνουµε την εξάλειψη
της ξήρανσης του αέρα και δηµιουργία
κυκλικών ρευµάτων στο χώρο τα ο̟οία δεν
ευνοούν την κυκλοφορία σωµατιδίων µε
α̟οτέλεσµα την δηµιουργία ιδανικών
συνθηκών.

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Βασικά Πλεονεκτήµατα
συναρτήσει άλλων
συστηµάτων
Καλύτερος έλεγχος των δα̟ανών
λειτουργίας - Χωρίζουµε το σ̟ίτι σε ζώνες
Η ΗΕΘ µ̟ορεί να θερµάνει γρήγορα ένα
χώρο µε µοναδική α̟αίτηση το σύστηµα
να είναι αναµµένο για ελάχιστο χρονικό
διάστηµα.
Οµοιόµορφη κατανοµή της θερµότητας σε
κάθε θερµαινόµενο χώρο.

Ηλεκτρική Ενδοδα̟έδια Θέρµανση
Πλεονεκτήµατα
1. Μειωµένο κόστος αγοράς και εγκατάστασης
2. Απαλλαγή από ανάγκη συντήρησης
3. Συµβατότητα για δυνατότητα τηλεχειρισµού
µέσω Internet και στα σύγχρονα
«έξυ̟να» κτίρια (Smart Buildings)
1. Οµοιοµορφία θέρµανσης - Υγιεινό περιβάλλον
2. Εξοικονόµηση χώρου
3. Ασφάλεια
4. Μεγάλη διάρκεια ζωής
5. Απόλυτος έλεγχος, ευελιξία
6. Απουσία θορύβου
7. Εύκολη εγκατάσταση σε όλους τους τύπους δαπέδου
8. Κύρια ή δευτερεύουσα θέρµανση
9. Ευκολία εγκατάστασης σε παλαιά κτίρια
10.Οικολογικό ? Απαλλαγή από καυσαέρια στο κτήριο..

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ??
∆ΕΝ ̟ρόκειται για κά̟οια καινοτόµο ή ανανεώσιµη ή
εναλλακτική ̟ηγή θέρµανσης η ο̟οία υ̟όσχεται να
αντικαταστήσει τις ήδη υ̟άρχουσες. Είναι µια
τεχνολογία ̟ου, σύµφωνα µε ε̟ιστηµονικές
αναφορές, εφαρµόστηκε στα ρωσικά ̟υρηνικά
υ̟οβρύχια ό̟ου η ̟αραγωγή και κατανάλωση
ρεύµατος ήταν σε αφθονία
Που βασίζεται?
Στην ̟αραγωγή θερµότητας άµεσα στην µάζα ρευστού
υψηλής αγωγιµότητας, µέσω διαρροής ηλεκτρικού
ρεύµατος

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Τι είναι ο λέβητας ιόντων/ηλεκτροδίων
Πρόκειται για µια συσκευή µε µεταλλικό κέλυφος και
ενσωµατωµένα δυο ή τρία ηλεκτρόδια, στα ο̟οία ̟αρέχεται
ηλεκτρική ενέργεια. Η α̟ευθείας διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύµατος
(µονοφασικού ή τριφασικού) µέσω των ηλεκτροδίων, ̟ροκαλεί το
φαινόµενο του ιονισµού/(ηλεκτρόλυσης) , δηλαδή της διάσ̟ασης
των µορίων του θερµαντικού µέσου (υγρό ειδικής αγωγιµότητας
και σύνθεσης) σε θετικά και αρνητικά ιόντα. Τα ιόντα κινούνται
αντίστοιχα ̟ρος το αρνητικό και θετικό ηλεκτρόδιο, η ̟ολικότητα
των ο̟οίων αλλάζει 50 φορές το δευτερόλε̟το (συχνότητα
εναλλασσόµενου ρεύµατος δικτύου ∆ΕΗ - 50 Hz). Η συντονισµένη
αυτή ταλάντωση των ιόντων του θερµαντικού µέσου ̟ροκαλεί
σηµαντική αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας η ο̟οία
µεταφέρεται στο δίκτυο µε την µορφή θερµότητας.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Ηλεκτρολογική Σύνδεση
Η Προσέγγιση
Μονοφασικής Παροχής
1. ∆ι̟ολικός διακό̟της µε ̟ροστασία
υ̟ερφόρτωσης σε κάθε γραµµή
2. Περίβλημα του λέβητα συνδεδεμένο με το περίβλημα
του παροχικού καλωδίου με έναν αγωγό ικανότητας
μεταφοράς ισχύος τουλάχιστον ίση με εκείνη του
κάθε αγωγού
3. Το περίβλημα του λέβητα συνδεδεμένο με τον ουδέτερο
4. Η παροχή με γειωμένο ουδέτερο

Τριφασικής Παροχής

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Βαθµός Α̟όδοσης
Ο βαθµός α̟οδόσεως ̟ου µ̟ορεί να εµφανιστεί είναι ένας εκ των
υψηλοτέρων βαθµών και εµφανίζεται κατά την µετατρο̟ή της
ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. Είναι ο ίδιος και ̟αρα̟λήσιος
µε ̟ολλές ηλεκτρικές συσκευές και είναι της τάξης του 95‐
‐99%. Το
ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών λεβήτων ιόντων,
είναι ο µικρός τους όγκος ως ̟ρος την ονοµαστική ισχύ τους,
δηλαδή διαθέτουν υψηλή ειδική ισχύ. Ένας ηλεκτρικός λέβητας
αντιστάσεων ή ιόντων ονοµαστικής ισχύος 6 KW ̟αράγει στην
καλύτερη ̟ερί̟τωση 5.9 KW θερµότητας στο νερό και α̟ορροφά
για κάθε ώρα λειτουργίας του σε ̟λήρες φορτίο, ακριβώς 6 KWH
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Μετατρέ̟ει δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική, µε ̟οσοστό
α̟όδοσης ̟ου ̟λησιάζει το 100% (95-99 %)

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Πλεονεκτήµατα Λεβήτων θέρµανσης ιόντων
Μικρό µέγεθος (για την εγκατάσταση ενός λέβητα χρειάζεστε
1 τετραγωνικό µέτρο στον τοίχο σε ο̟οιοδή̟οτε δωµάτιο)
Αθόρυβη λειτουργία
∆υνατότητα του ̟ρογραµµατισµού λειτουργίας
σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας η ο̟οία µειώνει το κόστος
για τη θέρµανση
Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του λέβητα ιόντων
Α̟αλλαγή α̟ό καύσιµα και κα̟νοδόχους
∆υνατότητα
̟αράλληλης σύνδεσης µε άλλους λέβητες θερµότητας
Φιλικό ̟ρος το ̟εριβάλλον ?

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Ηλεκτρολογικές Α̟αιτήσεις
Heated area (height up to 3m and 80W heat
loss on 1m2)

The required
operating current
Required power
Ion boiler power
boiler in each
Connected to heat system
cord
No connected to heat
phase (without
water boiler (not more
system water boiler
other appliances)
than 150 l)
7 kW
10 kW

2

87,5 m
2
125 m

2

70 m
2
100 m

12 Α
17 A

2

5*4,5 mm
2
5*6 mm

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Παροχή για Συµβατικό σ̟ίτι 100 τµ : Α̟αιτείται στην ̟ερί̟τωση - Τριφασική
Με boiler 150lt , α̟αιτείται ένας λέβητας των 10kW (?)
Η σύνδεση του το̟ικού ̟ίνακα ̟ου α̟αιτείται για αυτό το ‘λέβητα’, είναι µε
ασφαλειοδιακό̟τη των 17Α (20 Α ̟ραγµατικό) και συνδέεται στον κεντρικό
̟ίνακα. Στο µεγαλύτερο ̟οσοστό, η κεντρική ασφάλεια των ̟ινάκων οικιακής
κατανάλωσης είναι 35Α, εκτός αν ̟ροϋ̟ήρχε τριφασική – ̟χ
Θερµοσυσωρευτές
Τι σηµαίνει αυτό?
Σε ταυτόχρονη λειτουργία της συσκευής και άλλων ηλεκτρικών συσκευών (̟.χ.
̟λυντήριο, κουζίνα), θα “̟έφτει” ή θα “καίγεται” η κεντρική ασφάλεια του
̟ίνακα , αφού δεν θα µ̟ορεί να αντα̟εξέλθει σε όλα τα φορτία µαζί.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Θερµαντικό µέσο (Υγρό)
ΣΥΝΘΕΣΗ: O µεταφορέας θερµότητας ̟εριέχει ̟ρο̟υλένιο,
αντιδιαβρωτικά ̟ρόσθετα, αντι-αφρίζω, σταθερο̟οιητής
για τα ̟ρόσθετα, ειδικά ̟ρόσθετα ή αντιψυκτικό (antifreeze)
- 40 ° C
Καθώς δεν είναι ξεκάθαρο το υγρό ̟ου χρησιµο̟οιείται
υ̟άρχει ̟ιθανότητα να ̟αρατηρηθεί το φαινόµενο της
ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, ό̟ου το ̟ιο ηλεκτροθετικό α̟ό
τα δύο µέταλλα διαβρώνεται σταδιακά. Με αυτήν την
¨κατα̟όνηση¨ α̟ό τα συνεχή ηλεκτρικά σοκ ̟ου θα υ̟όκειται
και την ̟ιθανότητα διάβρωσης των εγκατεστηµένων
σωµάτων (καλοριφέρ) και υλικών, καθίσταται α̟αραίτητο
να
εγκατασταθούν
δυο
ξεχωριστά
κυκλώµατα.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Ηλεκτρική Κατανάλωση
Ανάλογη µε Χρήση
Ενδεικτικό Παράδειγµα:
85 τµ Σ̟ίτι χωρίς Boiler , έστω λέβητας των 7 Kw ?
•

Μέσο χρόνο κατανάλωσης (χειµώνα)

8 ώρες Χ 3/4 Χ 7 = 42 Κwh Χ 30 ηµέρες = 1260 Κwh
Γ1 - Οικιακό χωρίς χρονοχρέωση
1001 – 2000 Kwh

0,08150

Άρα, 1260Χ 0,08150 = 102,69 €/µήνα
Το εάν και εφόσον "συµφέρει" µια µορφή θέρµανσης
είναι συναρτήσει των τιµών των άλλων καυσίµων
και του κόστους κατασκευής!!

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
COP = 157% - Αλήθεια ή Παρα̟λάνηση?
• ΝΑΙ αλλά όχι για Ηλεκτρικές Συσκευές (Electrical Appliances)
• Τι είναι το COP

Coefficient of performance (συντελεστής συµ̟εριφοράς ή α̟οδοτικότητας)
∆ηµιουργήθηκε για τις αντλίες θερµότητας
Είναι ο συντελεστής α̟όδοσης ̟ου µετράει τον λόγο της α̟οδιδόµενης
θερµότητας ̟ρος την καταναλισκόµενη ενέργεια. Είναι α̟όλυτος αριθµός
δεν υ̟όκειται σε ̟οσοστό ε̟ί τοις εκατό
∆ΕΝ µ̟ορεί να εκφράσει την α̟όδοση µίας αντίστασης. Εφιστούµε λοι̟όν
την ̟ροσοχή σε ̟ιθανούς αγοραστές τέτοιων συσκευών, ότι όσα kW
ρεύµατος καταναλώνουν ̟ερί̟ου τόσα θα ¨α̟ολαµβάνουν¨ σαν θερµική
ισχύ στο σύστηµά τους.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ
(electrode/ion heater)
Εξοικονόµηση Χρηµάτων για το
καταναλωτικό κοινό?
ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ 3 – 5 kW , Μονοφασική ̟αροχή

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Οφείλουµε, στα ̟λαίσια της ανάγκης για στροφή σε
εξοικονόµηση ενέργειας µε σεβασµό ̟ρος το
̟εριβάλλον και µε γνώµονα την ασφάλεια των
καταναλωτών
να µην τους ̟ροτρέ̟ουµε να
στρέφονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
̟ροκειµένου να θερµάνουν σε µόνιµη βάση για
κύριους χώρους.
Πόσο µάλλον τώρα ̟ου οι αυξήσεις στα τιµολόγια
της ∆.Ε.Η. εκτινάχθηκαν δραµατικά
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