
ΤοΤοΤοΤο φυσικόφυσικόφυσικόφυσικό αέριοαέριοαέριοαέριο καικαικαικαι τατατατα
πλεονεκτήματαπλεονεκτήματαπλεονεκτήματαπλεονεκτήματα τηςτηςτηςτης χρήσηςχρήσηςχρήσηςχρήσης τουτουτουτου
στηστηστηστη θέρμανσηθέρμανσηθέρμανσηθέρμανση κατοικιώνκατοικιώνκατοικιώνκατοικιών



ΗΗΗΗ φύσηφύσηφύσηφύση τουτουτουτου φυσικούφυσικούφυσικούφυσικού αερίουαερίουαερίουαερίου

ΜίγμαΜίγμαΜίγμαΜίγμα υδρογονανθράκωνυδρογονανθράκωνυδρογονανθράκωνυδρογονανθράκων μεμεμεμε κύριοκύριοκύριοκύριο συστατικόσυστατικόσυστατικόσυστατικό τοτοτοτο
μεθάνιομεθάνιομεθάνιομεθάνιο

ΕλαφρότεροΕλαφρότεροΕλαφρότεροΕλαφρότερο απόαπόαπόαπό τοντοντοντον αέρααέρααέρααέρα

ΚαθαρόΚαθαρόΚαθαρόΚαθαρό απόαπόαπόαπό θείοθείοθείοθείο

ΥΥΥΥψηλήψηλήψηλήψηλή θερμογόνοςθερμογόνοςθερμογόνοςθερμογόνος ικανότηταικανότηταικανότηταικανότητα



ΗΗΗΗ φύσηφύσηφύσηφύση τουτουτουτου φυσικούφυσικούφυσικούφυσικού αερίουαερίουαερίουαερίου



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα τουτουτουτου φυσικούφυσικούφυσικούφυσικού αερίουαερίουαερίουαερίου

ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα
―――― ενεργειακάενεργειακάενεργειακάενεργειακά
―――― περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικάπεριβαλλοντικάπεριβαλλοντικά
―――― οικονομικάοικονομικάοικονομικάοικονομικά



ΕνεργειακάΕνεργειακάΕνεργειακάΕνεργειακά ππππλεονεκτήματαλεονεκτήματαλεονεκτήματαλεονεκτήματα

ΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότητα τέλειαςτέλειαςτέλειαςτέλειας καύσηςκαύσηςκαύσηςκαύσης

ΒέλτιστηΒέλτιστηΒέλτιστηΒέλτιστη δυνατότηταδυνατότηταδυνατότηταδυνατότητα προσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογήςπροσαρμογής τηςτηςτηςτης
λειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίας στηστηστηστη μεταβολήμεταβολήμεταβολήμεταβολή τουτουτουτου φορτίουφορτίουφορτίουφορτίου

ΥψηλόςΥψηλόςΥψηλόςΥψηλός βαθμόςβαθμόςβαθμόςβαθμός απόδοσηςαπόδοσηςαπόδοσηςαπόδοσης λόγωλόγωλόγωλόγω δυνατότηταςδυνατότηταςδυνατότηταςδυνατότητας
ψύξηςψύξηςψύξηςψύξης τωντωντωντων καυσαερίωνκαυσαερίωνκαυσαερίωνκαυσαερίων

ΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότητα συμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσης λόγωλόγωλόγωλόγω μημημημη ύπαρξηςύπαρξηςύπαρξηςύπαρξης
θείουθείουθείουθείου



ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά ππππλεονεκτήματαλεονεκτήματαλεονεκτήματαλεονεκτήματα

ΜικρήΜικρήΜικρήΜικρή παραγωγήπαραγωγήπαραγωγήπαραγωγή CO καικαικαικαι NΟΟΟΟx λόγωλόγωλόγωλόγω βέλτιστωνβέλτιστωνβέλτιστωνβέλτιστων
καυστήρωνκαυστήρωνκαυστήρωνκαυστήρων

ΕλάχιστηΕλάχιστηΕλάχιστηΕλάχιστη παραγωγήπαραγωγήπαραγωγήπαραγωγή CO2 λόγωλόγωλόγωλόγω
―――― φύσηςφύσηςφύσηςφύσης τουτουτουτου καυσίμουκαυσίμουκαυσίμουκαυσίμου
―――― υψηλούυψηλούυψηλούυψηλού βαθμούβαθμούβαθμούβαθμού καικαικαικαι άραάραάραάρα μικρήςμικρήςμικρήςμικρής κατανάλωσηςκατανάλωσηςκατανάλωσηςκατανάλωσης



ΟΟΟΟικονομικάικονομικάικονομικάικονομικά ππππλεονεκτήματαλεονεκτήματαλεονεκτήματαλεονεκτήματα

ΜικρήΜικρήΜικρήΜικρή κατανάλωσηκατανάλωσηκατανάλωσηκατανάλωση λόγωλόγωλόγωλόγω υψηλούυψηλούυψηλούυψηλού βαθμούβαθμούβαθμούβαθμού
απόδοσηςαπόδοσηςαπόδοσηςαπόδοσης

ΧαμηλότερηΧαμηλότερηΧαμηλότερηΧαμηλότερη διεθνήςδιεθνήςδιεθνήςδιεθνής τιμήτιμήτιμήτιμή

ΧαμηλότεροςΧαμηλότεροςΧαμηλότεροςΧαμηλότερος φόροςφόροςφόροςφόρος στηνστηνστηνστην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα

ΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότητα θέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσης νερούνερούνερούνερού χρήσηςχρήσηςχρήσηςχρήσης σεσεσεσε
θερμοσίφωνεςθερμοσίφωνεςθερμοσίφωνεςθερμοσίφωνες αερίουαερίουαερίουαερίου αντίαντίαντίαντί γιαγιαγιαγια ρεύματοςρεύματοςρεύματοςρεύματος



Yψηλόςψηλόςψηλόςψηλός βαθμόςβαθμόςβαθμόςβαθμός απόδοσηςαπόδοσηςαπόδοσηςαπόδοσης

ΦυσικόΦυσικόΦυσικόΦυσικό αέριοαέριοαέριοαέριο: 86% ÷÷÷÷ 107%

ΠετρέλαιοΠετρέλαιοΠετρέλαιοΠετρέλαιο: 86% ÷÷÷÷ 93%

ΞύλαΞύλαΞύλαΞύλα, πελλέτεςπελλέτεςπελλέτεςπελλέτες: 70% (κλάσηκλάσηκλάσηκλάση 3) ÷÷÷÷ 90% (κλάσηκλάσηκλάσηκλάση 5)  



ΘερμογόνοςΘερμογόνοςΘερμογόνοςΘερμογόνος ικανότηταικανότηταικανότηταικανότητα

ΦυσικόΦυσικόΦυσικόΦυσικό αέριοαέριοαέριοαέριο: 10 kWh/m3

ΠετρέλαιοΠετρέλαιοΠετρέλαιοΠετρέλαιο: 10 kWh/lit

ΥγραέριοΥγραέριοΥγραέριοΥγραέριο: 12,8 kWh/kg ήήήή 7 kWh/lit

ΞύλαΞύλαΞύλαΞύλα: 4 kWh/kg

ΠελλέτεςΠελλέτεςΠελλέτεςΠελλέτες: 5 kWh/kg



ΤιμέςΤιμέςΤιμέςΤιμές

ΦυσικόΦυσικόΦυσικόΦυσικό αέριοαέριοαέριοαέριο: 1 ΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώ/m3 ήήήή 11/kWh

ΠετρέλαιοΠετρέλαιοΠετρέλαιοΠετρέλαιο: 1,4 ΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώ/lit ήήήή 16 λλλλ/kWh

ΥγραέριοΥγραέριοΥγραέριοΥγραέριο: 0,7 ΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώ/lit ήήήή 11 λλλλ/kWh

ΞύλαΞύλαΞύλαΞύλα: ?  ΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώ/kg

ΠελλέτεςΠελλέτεςΠελλέτεςΠελλέτες: ?  ΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώ/kg

ΗλεκτρικόΗλεκτρικόΗλεκτρικόΗλεκτρικό ρεύμαρεύμαρεύμαρεύμα: 12 λλλλ/kWh



ΔυνατότητεςΔυνατότητεςΔυνατότητεςΔυνατότητες χρήσηςχρήσηςχρήσηςχρήσης
τουτουτουτου φυσικούφυσικούφυσικούφυσικού αερίουαερίουαερίουαερίου

ΚαύσηΚαύσηΚαύσηΚαύση

ΑντλίεςΑντλίεςΑντλίεςΑντλίες θερμότηταςθερμότηταςθερμότηταςθερμότητας μεμεμεμε κινητήρεςκινητήρεςκινητήρεςκινητήρες αερίουαερίουαερίουαερίου

ΚυψέλεςΚυψέλεςΚυψέλεςΚυψέλες καυσίμουκαυσίμουκαυσίμουκαυσίμου

ΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότηταΔυνατότητα συνεργασίαςσυνεργασίαςσυνεργασίαςσυνεργασίας μεμεμεμε ανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμες πηγέςπηγέςπηγέςπηγές
ενέργειαςενέργειαςενέργειαςενέργειας



ΚαυστήρεςΚαυστήρεςΚαυστήρεςΚαυστήρες φυσικούφυσικούφυσικούφυσικού αερίουαερίουαερίουαερίου

ΚαυστήρεςΚαυστήρεςΚαυστήρεςΚαυστήρες
―――― ατμοσφαιρικοίατμοσφαιρικοίατμοσφαιρικοίατμοσφαιρικοί
―――― μεμεμεμε ανεμιστήραανεμιστήραανεμιστήραανεμιστήρα
―――― προανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξης



ΑτμοσφαιρικόςΑτμοσφαιρικόςΑτμοσφαιρικόςΑτμοσφαιρικός καυστήραςκαυστήραςκαυστήραςκαυστήρας

ΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήρας χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς ανεμιστήραανεμιστήραανεμιστήραανεμιστήρα. ΦΦΦΦυσικήυσικήυσικήυσική αρχήαρχήαρχήαρχή



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



Ατμοσφαιρικός καυστήρας



ΠιεστικόςΠιεστικόςΠιεστικόςΠιεστικός καυστήραςκαυστήραςκαυστήραςκαυστήρας φυσικούφυσικούφυσικούφυσικού αερίουαερίουαερίουαερίου



ΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήρας διπλούδιπλούδιπλούδιπλού καυσίμουκαυσίμουκαυσίμουκαυσίμου



ΔιατάξειςΔιατάξειςΔιατάξειςΔιατάξεις ανάμιξηςανάμιξηςανάμιξηςανάμιξης



ΡυθμιστήςΡυθμιστήςΡυθμιστήςΡυθμιστής πίεσηςαερίουπίεσηςαερίουπίεσηςαερίουπίεσηςαερίου



ΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήρας προανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξης

ΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήραςΚαυστήρας προανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξης μεμεμεμε ανεμιστήραανεμιστήραανεμιστήραανεμιστήρα



ΛέβητεςΛέβητεςΛέβητεςΛέβητες φυσικούφυσικούφυσικούφυσικού αερίουαερίουαερίουαερίου

ΛέβητεςΛέβητεςΛέβητεςΛέβητες
―――― κεντρικήςκεντρικήςκεντρικήςκεντρικής θέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσης
―――― ατομικήςατομικήςατομικήςατομικής θέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσης

ΛέβητεςΛέβητεςΛέβητεςΛέβητες
―――― συμβατικοίσυμβατικοίσυμβατικοίσυμβατικοί
―――― χαμηλώνχαμηλώνχαμηλώνχαμηλών θερμοκρασιώνθερμοκρασιώνθερμοκρασιώνθερμοκρασιών
―――― συμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσης

ΑερολέβητεςΑερολέβητεςΑερολέβητεςΑερολέβητες
ΛέβητεςΛέβητεςΛέβητεςΛέβητες ακτινοβολίαςακτινοβολίαςακτινοβολίαςακτινοβολίας



ΛέβηταςΛέβηταςΛέβηταςΛέβητας κεντρικήςκεντρικήςκεντρικήςκεντρικής θέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσης

ΧαλύβδινοςΧαλύβδινοςΧαλύβδινοςΧαλύβδινος λέβηταςλέβηταςλέβηταςλέβητας αντεπιστροφήςαντεπιστροφήςαντεπιστροφήςαντεπιστροφής
μεμεμεμε πιεστικόπιεστικόπιεστικόπιεστικό καυστήρακαυστήρακαυστήρακαυστήρα αερίουαερίουαερίουαερίου



ΛέβηταςΛέβηταςΛέβηταςΛέβητας κεντρικήςκεντρικήςκεντρικήςκεντρικής θέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσης

ΧαλύβδινοςΧαλύβδινοςΧαλύβδινοςΧαλύβδινος λέβηταςλέβηταςλέβηταςλέβητας 3 
διαδρομώνδιαδρομώνδιαδρομώνδιαδρομών



ΛέβηταςΛέβηταςΛέβηταςΛέβητας κεντρικήςκεντρικήςκεντρικήςκεντρικής θέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσηςθέρμανσης

ΧυτοσιδηρόςΧυτοσιδηρόςΧυτοσιδηρόςΧυτοσιδηρός λέβηταςλέβηταςλέβηταςλέβητας πιεστικόςπιεστικόςπιεστικόςπιεστικός



ΑτμοσφαιρικόςΑτμοσφαιρικόςΑτμοσφαιρικόςΑτμοσφαιρικός λέβηταςλέβηταςλέβηταςλέβητας αερίουαερίουαερίουαερίου

ΧυτοσιδηρόςΧυτοσιδηρόςΧυτοσιδηρόςΧυτοσιδηρός λέβηταςλέβηταςλέβηταςλέβητας



ΣτοιχείοΣτοιχείοΣτοιχείοΣτοιχείο ατμοσφαιρικούατμοσφαιρικούατμοσφαιρικούατμοσφαιρικού λέβηταλέβηταλέβηταλέβητα αερίουαερίουαερίουαερίου

ΒελονοειδήΒελονοειδήΒελονοειδήΒελονοειδή πτερύγιαπτερύγιαπτερύγιαπτερύγια



ΛέβηταςΛέβηταςΛέβηταςΛέβητας συμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσης

ΛέβηταςΛέβηταςΛέβηταςΛέβητας απόαπόαπόαπό ανοξείδωτοανοξείδωτοανοξείδωτοανοξείδωτο χάλυβαχάλυβαχάλυβαχάλυβα μεμεμεμε καυστήρακαυστήρακαυστήρακαυστήρα προανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξηςπροανάμιξης



ΕπιτοίχιοςΕπιτοίχιοςΕπιτοίχιοςΕπιτοίχιος λέβηταςλέβηταςλέβηταςλέβητας συνδυασμένηςσυνδυασμένηςσυνδυασμένηςσυνδυασμένης λειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίας

ΑΑΑΑτμοσφαιρικόςτμοσφαιρικόςτμοσφαιρικόςτμοσφαιρικός
καυστήραςκαυστήραςκαυστήραςκαυστήρας

ΔΔΔΔευτερεύωνευτερεύωνευτερεύωνευτερεύων εναλλάκτηςεναλλάκτηςεναλλάκτηςεναλλάκτης
σερπαντίναςσερπαντίναςσερπαντίναςσερπαντίνας



ΔιάγραμμαΔιάγραμμαΔιάγραμμαΔιάγραμμα λέβηταλέβηταλέβηταλέβητα συνδυασμένηςσυνδυασμένηςσυνδυασμένηςσυνδυασμένης λειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίαςλειτουργίας



ΕπιτοίχιοςΕπιτοίχιοςΕπιτοίχιοςΕπιτοίχιος λέβηταςλέβηταςλέβηταςλέβητας συμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσηςσυμπύκνωσης



ΣυνεργασίαΣυνεργασίαΣυνεργασίαΣυνεργασία λέβηταλέβηταλέβηταλέβητα μεμεμεμε ανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμες πήγεςπήγεςπήγεςπήγες ενέργειαςενέργειαςενέργειαςενέργειας



ΣυνεργασίαΣυνεργασίαΣυνεργασίαΣυνεργασία λέβηταλέβηταλέβηταλέβητα μεμεμεμε ανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμες πήγεςπήγεςπήγεςπήγες ενέργειαςενέργειαςενέργειαςενέργειας



ΣυνεργασίαΣυνεργασίαΣυνεργασίαΣυνεργασία λέβηταλέβηταλέβηταλέβητα μεμεμεμε ανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμεςανανεώσιμες πήγεςπήγεςπήγεςπήγες ενέργειαςενέργειαςενέργειαςενέργειας


