
-  1 - 

Παθητικά κτίρια : θέρμανση και κλιματισμός με αέρα 

Απόστολος Ευθυμιάδης, 

 Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ. Μηχ., μέλος του Δ.Σ του ΠΣΜΔ-Η 

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων του ΤΕΕ 

 

1 Εισαγωγή 

Εις το προηγούμενο ΔΕΛΤΙΟ του ΠΣΔΜ-Η (τεύχος 452, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012) 

περιλαμβάνεται αναλυτική παρουσίαση της νέας τεχνικής δομήσεως του «παθητικού 

κτιρίου»
1
.  Η τεχνική των «παθητικών κτιρίων» αποτελεί σήμερα την κυριότερη τεχνική 

επιτεύξεως των κτιρίων χαμηλής καταναλώσεως ενεργείας, όπως αυτή προβλέπεται από την 

νέα οδηγία για τα κτίρια χαμηλής καταναλώσεως ενεργείας 2010/31/ΕΕ. Με την οδηγία αυτή 

θεσπίζεται ότι από 01/01/2021 όλα τα νέα κτίρια θα είναι σχεδόν μηδενικής καταναλώσεως 

ενεργείας, ενώ η ημερομηνία αυτή μετατίθεται στο 2019 για τα νέα κτίρια που στεγάζουν 

υπηρεσίες του δημοσίου ή του ευρύτερα δημοσίου τομέα.   

Την Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, 2012 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα για τα 

"κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας" , την οποία διοργάνωσε ο ΠΣΔΜ-Η σε συνεργασία 

με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ). Εις την ημερίδα αυτή 

παρουσιάστηκε ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω γενικής παρουσίασης για τα σπίτια χαμηλής 

καταναλώσεως ενεργείας.  

Εις το παρόν άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά κριτήρια και τεχνικές διά την 

ικανοποίηση των κριτηρίων σχεδιασμού ενός παθητικού κτιρίου, και εις την συνέχεια 

ακολουθεί μία λεπτομερέστερη περιγραφή των συστημάτων θερμάνσεως κλιματισμού σε 

αυτά. 

2 Στόχοι, τεχνικές  και κριτήρια σχεδιασμού των παθητικών κτιρίων 
κατοικίας  

Μέ βάση το πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Passiv Haus Institut  ο κεντρικός στόχος 

σχεδιασμού ενός παθητικού κτιρίου διττός : 

1.  η εξασφάλιση υψηλών συνθηκών θερμικής ανέσεως με την  

2. η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

Αυτό επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες πέντε βασικές τεχνικές :  

Α.  Ισχυρή θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, με παράλληλη εξάλειψη του 

μεγαλυτέρου μέρους των θερμογεφυρών. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας των 

αδιαφανών επιφανειών του κτιρίου θα πρέπει να κυμαίνονται περί του 0,3 W(m
2
.°C) ή 

χαμηλότερα. Αυτό επιτυγχάνεται π.χ. με εξωτερική θερμομόνωση πάχους περί τα 7 

εκατοστά και θερμικής αγωγιμότητας < 0,035 W/(m. °C). 
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 Οι απαιτούμενοι συντελεστές θερμοπερατότητας είναι ελαφρώς χαμηλότεροι από 

εκείνους που θεσπίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό ΚΕΝΑΚ.  

Β. Υαλοπίνακες ή υαλοστάσια με συντελεστή θερμοπερατότητας της τάξεως του 1,8 

W/m2 K ή χαμηλότερα, ήτοι αρκετά χαμηλότερου του υποδεικνυομένου από τον 

ισχύοντα κανονισμό (ΚΕΝΑΚ) 

Γ.  Εξασφάλιση υψηλής αεροστεγανότητας κτιρίου (σε κουφώματα και οικοδομικούς 

αρμούς) με την αποφυγή απωλειών θερμότητας μέσω χαραμάδων και παρασιτικής 

διεισδύσεως του εξωτερικού αέρα εις τους κλιματιζομένους χώρους. Σύμφωνα με τα 

κριτήρια σχεδιασμού, ο αθέλητος αερισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 0,6 αλλαγές 

αέρα ανά ώρα. 

Δ.  Ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών αερισμού του κτιρίου, μέσω  

Δ1:  του περιορισμού της απαιτούμενης ποσότητας αέρα αερισμού εις τα ελάχιστα 

επίπεδα με τα οποία επιτυγχάνονται οι συνθήκες υγιεινής και ανέσεως. Κατ’ 

ελάχιστον ο αέρας αερισμού λαμβάνεται ίσος με 1 m
3
/h ανά m

2
 κλιματιζομένου 

χώρου. Με ένα καθαρό ύψος δωματίου ίσο με 2,8 m, ο αερισμός αυτός 

αντιστοιχεί σε 1/2,8 = 0,36 αλλαγές αέρα την ώρα  

Δ2:  της ανακτήσεως θερμότητας του απορριπτομένου αέρα εξαερισμού με χρήση εναλλάκτη 

θερμότητα για την προθέρμανση του προσαγομένου αέρα αερισμού με βαθμό 

αποδόσεως της ανακτήσεως > 75% 

Με τις τεχνικές Α και Β μειώνονται δραστικά τα φορτία θερμάνσεως του κτιρίου λόγω 

απωλειών θερμότητας από το κτιριακό κέλυφος. Με τις τεχνικές Γ και Δ μειώνονται 

δραστικά οι απώλειες θερμότητας λόγω αερισμού, ηθελημένου ή αθέλητου.  Σημειώνονται 

τα φορτία αερισμού ενός κτιρίου είναι σήμερα ιδαιτέρως σημαντικά λόγω της σταδιακής 

αυξήσεως της θερμομονώσεως των κτιρίων. 

Παράλληλα όμως με τις τεχνικές Α και Β, βελτιώνονται δραστικά οι συνθήκες ανέσεως, διότι 

η θερμοκρασία των εσωτερικών επιφανειών τοίχων και κουφωμάτων είναι μόλις 2 με 3°C  

χαμηλότερη έναντι της θερμοκρασίας χώρου. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται το αίσθημα 

δυσφορίας των ανθρώπων λόγω ψύξεως του δέρματος μέσω ακτινοβολίας προς τις ψυχρές 

εσωτερικές επιφάνειες του κτιρίου. Τέλος με την τεχνική Δ1 εξασφαλίζεται ότι εις το 

εσωτερικό της οικίας παρέχονται οι απαιτούμενες ποσότητες αέρα ώστε να διατηρούνται οι 

συνθήκες υγιεινής και ανέσεως. 

Βάσει αυτών των τεχνικών είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι ακόλουθες οι ελάχιστες 

απαιτήσεις και τα κριτήρια σχεδιασμού ενός παθητικού σπιτιού τα οποία θέτει το Γερμανικό 

Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου:  

 Ετήσια απαίτηση θέρμανσης : <15 kWh/m
2
 ή εναλλακτικώς εγκατεστημένη θερμική 

ισχύς του συστήματος θερμάνσεως < 10 W/m
2
.  

 Ετήσια απαίτηση ψύξης/κλιματισμού: <15 kWh/m
2
  

 Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας : <120 kWh/m
2
 

 Αεροστεγανότητα σε παρασιτικό αερισμό : < 0,6 αλλαγές αέρα ανά m
3
.  
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3 Η ανάκτηση θερμότητας και η θέρμανση με αέρα στο παθητικό σπίτι 

3.1 Οι θερμικές απώλειες αερισμού  

Οπως αναφέρεται ανωτέρω, η ανάκτηση θερμότητας του απορριπτομένου αέρα αποτελεί 

συστατικό στοιχείο της σχεδιάσεως ενός παθητικού κτιρίου. H ωριαία απορριπτόμενη 

θερμότητα ανά τετραγωνικό μέτρο κτιρίου κατοικίας, στοιχειωδώς αεριζομένου με 1 m
3
/h 

νωπού αέρα ανά τ.μ. θερμαινομένου χώρου, εκτιμάται ως εξής :  

Qh = (1 m
3
/h) ρ cp ΔΤ  

όπου ρ = 1,2 kg/m
3
 (μέση πυκνότητα του αέρα), cp = 1,0 kJ/(kg.°C) η θερμοχωρητικότητα 

του αέρα και ΔΤ η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού αέρα και εσωτερικού αέρα 

στους 18°C. Σε ετήσια βάση οι απώλειες αυτές προκύπτουν με άθροιση της ανωτέρω 

εξισώσεως για όλες τις ώρες της περιόδου θερμάνσεως :  

Q = ΣQh = (1 m
3
/h) ρ cp Σ(ΔΤ) = (1 m

3
/h) ρ cp (24 ΒΗΘ) 

όπου ΒΗΘ είναι οι βαθμοημέρες θερμάνσεως ενός τόπου. Δια την περιοχή των Αθηνών με 

ΒΗΘ = 946  προκύπτει ότι Q = 7,7 kWh/m
2 

ενώ δια την περιοχή Θεσσαλονίκης με ΒΗΘ = 

1336 προκύπτει Q = 10,9 kWh/m
2
 

Επομένως οι απώλειες αυτές αερισμού είναι σημαντικές και δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση 

του κριτηρίου θερμάνσεως για το παθητικό σπίτι (<15 kWh/m
2
). Επομένως απαιτείται η 

εγκατάσταση εναλλάκτου θερμότητας με τον οποίο θα ανακτάται κατ’ ελάχιστο το 75% της 

απορριπτομένης θερμότητας. 

3.2 Ανάκτηση θερμότητας  και εναλλάκτης θερμότητας 

Κεντρική διάταξη στο παθητικό σπίτι για την επίτευξη των κριτηρίων αυτών, είναι ο 

εναλλάκτης  θερμότητας, ο οποίος τοποθετείται είτε στο υπόγειο είτε την σοφίτα το σπιτιού. 

Στον εναλλάκτη θερμότητας προσέρχεται ο εξωτερικός αέρας εισαγωγής κατά την διάρκεια 

του χειμώνα και προθερμαίνεται έως τους 15 έως και τους  18°C με την θερμότητα το 

εξερχόμενου ρεύματος αέρα που απορρίπτεται στο περιβάλλον (βλέπε σχήμα που ακολουθεί) 

 

 

 

 

 

 

Οι σύγχρονοι εναλλάκτες αέρα/αέρα για εφαρμογές στα παθητικά σπίτια έχουν βαθμό 

απόδοσης της τάξεως του 95%. Ο βαθμός απόδοσης ορίζεται είτε με την θερμοκρασία είτε 

την ενθαλπία των ρευμάτων του αέρα. Με βάση την θερμοκρασία, ο βαθμός απόδοσης 

ισούται με : 

Βαθμός απόδοσης εναλλάκτη θερμότητας =  (θ2 – θ1) /(θ3 – θ1) =  
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Για το ανωτέρω σχήμα, ο βαθμός απόδοσης ισούται με : (15 – 0) / (20 – 0) = 75% 

Με ένα σύγχρονο εναλλάκτη με β.α. 95%, η θερμοκρασία προθέρμανσης του προσαγόμενου 

κρύου αέρα θα φθάσει τους 19°C διότι : 

19/20 = 95%. 

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι με την ύπαρξη του εναλλάκτη θερμότητας με βαθμό 

απόδοσης 95% διασφαλίζεται ότι ο συνεχής αερισμός του κτιρίου δεν προκαλεί πρόσθετη 

ενεργειακή επιβάρυνση, λόγω της ανάκτησης θερμότητας του απορριπτόμενου αέρα. 

Ταυτόχρονα εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής με την πλήρη εξάλειψη του στάσιμου αέρα 

και την συνεχή εισαγωγή νωπού αέρα.   

3.3 Η θέρμανση με την εγκατάσταση αέρα 

Στα παθητικά σπίτια, απαιτείται θέρμανση πρωτίστως για την κάλυψη των θερμικών 

απωλειών (αγωγή + συναγωγή) του κτιριακού κελύφους. Απώλειες αερισμού πρακτικά δεν 

υπάρχουν διότι αυτές καλύπτονται από την ανάκτηση θερμότητας του απορριπτόμενου αέρα. 

Και τούτο παρά το γεγονός ότι στα παθητικά σπίτια ο αερισμός με νωπό αέρα είναι συνεχής.  

 Για τις ανάγκες της θέρμανσης, ο προσαγόμενος νωπός αέρας, μετά τον εναλλάκτη 

θερμότητας, οδηγείται σε θερμαντικό στοιχείο όπου θερμαίνεται περαιτέρω έως του 48°C 

κατά μέγιστο. Μεγαλύτερη θερμοκρασία από αυτή, δεν ενδείκνυται διότι δεν βοηθά στην 

ομοιόμορφη κατανομή του θερμού αέρα εντός του κλιματιζόμενου χώρου. Επομένως ο 

παρεχόμενος νωπός αέρας αποτελεί ταυτόχρονα και το θερμαντικό μέσο για την θέρμανση 

του κτιρίου.  

Εάν ληφθεί βαθμός απόδοσης του εναλλάκτη ίσος 75%, τότε ο αέρας προθερμαίνεται με τον 

εναλλάκτη στους 15°C. Η θερμική ισχύς που απαιτείται για την περαιτέρω θέρμανση ενός 

κυβικού αέρα την ώρα, κατά ΔΤ = 30°C, έως τους 45°C ισούται με :  

ΔT ρVΔT pp ccmQ    =  

1 (m
3
/h) x 1,2 (kg/m

3
) x 1000 J/(kg °C) x 30 °C / (3600 s/h)  = 10 W 

όπου, m είναι η παροχή αέρα σε kg/s, V  η παροχή αέρα σε m3/s. Επομένως η θερμική 

ικανότητα του συστήματος θερμάνσεως ισούται με 10 W ανά ένα παρεχόμενο κυβικό μέτρο 

αέρα την ώρα (m3/h)  

Επειδή η ελάχιστη παροχή αερισμού σε ένα παθητικό σπίτι ισούται με 1 m
3
/h ανά 

τετραγωνικό μέτρο κλιματιζόμενου χώρου, τότε η τυπική προσφορά θερμότητας με τους 

αεραγωγούς ισούται με 10 W/m
2
. Εάν απαιτηθεί μεγαλύτερη προσφορά τότε θα πρέπει να 

αυξηθεί η παροχή του αέρα προσαγωγής. 

Ομως προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ετήσιας απαίτησης θέρμανσης : <15 kWh/m
2
 είναι 

απαραίτητο η θέρμανση του κτιρίου να περιοριστεί κάτω των 10 W/m
2
, άλλως η επίτευξη 

του εν λόγω κριτηρίου καθίσταται δυσχερέστατη. Π.χ. ένα σπίτι 100 m2 για να είναι 

παθητικό δεν θα πρέπει συνολικά να έχει απαιτήσεις για εγκατάσταση θέρμανσης 

μεγαλύτερη των 1000 W ήτοι 860 kcal/h! Συγκριτικά με ένα σπίτι του ΚΕΝΑΚ, οι 

απαιτήσεις αυτές είναι πολύ χαμηλότερες. 

Αυτό συμβαίνει διότι στις απαιτήσεις θέρμανσης λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα θερμικά 

κέρδη από τον ήλιο, την παρουσία των ανθρώπων και την λειτουργία των συσκευών. Όμως ο 

υπολογισμός αυτός δεν μπορεί να γίνει με τις συμβατικές μεθόδους υπολογισμού της 
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θέρμανσης, όπως αυτές δίδονται στην ΤΟΤΕΕ 2421 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια 

παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών έργων».  Ο υπολογισμός γίνεται μόνο με 

τεχνικές που προτείνονται από το PassivHaus Institute.  

Σύμφωνα τις πρώτες μελέτες που εκπονήσαμε για παθητικά σπίτια που κατασκευάζονται 

στην χώρα μας, διαπιστώνεται ότι σε ένα καλά θερμομονωμένο σπίτι, με μονώσεις περίπου 

αυτές που προβλέπονται από τον ΚΕΝΑΚ, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανέτως το κριτήριο 

των 15kWh/m2.  

4 Η εγκατάσταση θερμάνσεως με αέρα 

4.1 Γενικά 

Ενα τυπικό παράδειγμα εγκαταστάσεως αεραγωγών δίδεται στα Σχήματα 4.1 και 4.2 που 

ακολουθούν (πηγή : http://www.passivhaustagung.de). Στο Σχήμα 1 δίδεται μία κάτοψη 

διορόφου κατοικίας θερμαινομένης επιφανείας 150 τ.μ.  εις την οποία διακρίνονται τα στόμια 

προσαγωγής και απαγωγής αέρα καθώς και οι κατακόρυφες στήλες αεραγωγών.  

Σχήμα 4.1 : Τυπική τοποθέτηση στομίων προσαγωγής/εξαγωγής και κατακορύφων στηλών 

αεραγωγών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το Σχήμα 4.1 παρατηρούνται τα εξής : 

 Ο νωπός αέρας προσάγεται εις τους «καθαρούς» χώρους διαρκής παρουσίας όπως  το 

καθιστικό, η τραπεζαρία, τα υπνοδωμάτια και τα παιδικά δωμάτια. 

 Ο αέρας εξαερισμού εξάγεται από την κουζίνα, τα λουτρά και WC ως και τους 

βοηθητικούς χώρους 
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http://www.passivhaustagung.de/
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Οπως επεξηγείται εις την προηγουμένη δημοσίευσή μας στο ΔΕΛΤΙΟ του ΠΣΔΜ-Η  για τα 

παθητικά σπίτια, δεν υπάρχει χώρος «νεκρός» από πλευράς αερισμού/εξαερισμού.  Χώροι 

που δεν διαθέτουν στόμια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, αερίζονται μέσω των γειτονικών 

χώρων με την τεχνική της υπερχειλίσεως και και την βοήθεια βοηθητικών ανοιγμάτων (π.χ. 

περσίδες σε πόρτες) .  

Επίσης παρατηρούνται και τρεις κατακόρυφες στήλες προσαγωγής/απαγωγής αέρα. Εάν το 

μηχανοστάσιο τοποθετηθεί εις την σοφίτα, τότε : 

 Η 1
η
 στήλη είναι απαγωγής αέρα και κατέρχεται ΒΑ μεταξύ βεστιαρίου και 

υπνοδωματίου. Η στήλη αυτή εξαερίζει αποκλειστικά το βεστιάριο/αποθήκη και WC 

του ισογείου.  

 Η 2
η
 στήλη προσάγει νωπό αέρα στη τραπεζαρία του ισογείου 

 Η 3
η
 στήλη προσάγει νωπό αέρα στο καθιστικό του ισογείου 

Σε ότι αφορά την προσαγωγή και απαγωγή αέρα στον όροφο του κτιρίου, αυτή γίνεται με 

βραχύς αεραγωγούς προσαγωγής προς το υπνοδωμάτιο και τα παιδικά δωμάτια και 

απαγωγής από το λουτρό. 

Ενα σχηματικό κατακόρυφο διάγραμμα της εγκαταστάσεως δίδεται στο Σχήμα 4.2.  

Ο νωπός αέρας προσάγεται με βραχύ αεραγωγό πάνω από την οροφή του κτιρίου και 

οδηγείται σε εναλλάκτη θερμότητας αφού προθερμανθεί ελαφρώς με ηλεκτρική αντίσταση 

για λόγους αντιπαγετικής προστασίας. Ο αέρας εξαερισμού εξέρχεται επίσης με βραχύ αγωγό 

επάνω από την οροφή του κτιρίου.  

4.2 Βασικά χαρακτηριστικά της εγκαταστάσεως αεραγωγών 

Ο εναλλάκτης θερμότητας ευρίσκεται στον μηχανόροφο στην σοφίτα. Από αυτόν αναχωρεί ο 

κεντρικός αγωγός νωπού αέρα εις τον οποίο τοποθετείται θερμαντήρας αέρα για την 

θέρμανση αυτού έως και του 48°C. Στη συνέχεια ο νωπός αέρας διακλαδίζεται με 

θερμομονωμένους αεραγωγούς προς τα επιμέρους στόμια προσαγωγής.  

Σε διάφορα σημεία των γραμμών προσαγωγής παρεμβάλλονται σιγαστήρες με σκοπό η 

στάθμη θορύβου σε επίπεδο χώρων κυρίας χρήσεως να είναι κάτω των 25 dB(A).  

Η διατομή των αεραγωγών λαμβάνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αέρα να μην υπερβαίνει τα 

3 m/s με σκοπό :  

α) την διατήρηση της στάθμης του θορύβου σε χαμηλά επίπεδα. 

β) τον μείωση των πτώσεων πιέσεως εντός των αεραγωγών ώστε η απαιτούμενη ισχύς 

ανεμιστήρα να είναι κάτω των 0,4 W ανά m
3
/h παροχής αέρα. 

Η παροχή αέρα προσαγωγής εκτιμάται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 30 m
3
/h ανά ένοικο. 

Στην εξαγωγή λαμβάνονται  40-50 m
3
/h στην κουζίνα, 40 m

3
/h στα λουτρά και 10 έως 20 

m
3
/h στα WC. 
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Σχήμα 4.2 : Σχηματική διάταξη αεραγωγών και συναφούς εξοπλισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύστημα αερισμού/εξαερισμού θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα προσαρμογής σε 

λειτουργία μερικού φορτίου (περί το 75% της ονομαστικής παροχής) ως και σε λειτουργία 

αιχμής (150% της ονομαστικής παροχής).  

Πτώσεις πιέσεων κατά την ονομαστική λειτουργία πρέπει να είναι της τάξεως των 150 με 

175 Pa για την ονομαστική παροχή των 150 m3/h με μία ενδεικτική κατανομή :  35 Pa στον 

θερμαντήρα,  50 Pa στα στόμια εισόδου/εξόδου, 30 Pa στα φίλτρα και 60 Pa στους 

αεραγωγούς. 

Τυπικά στόμια προσαγωγής οροφής και τοίχου δίδονται στο σχήμα που ακολουθεί. 

 

 

Εξαερισμός 
150 m3/h 

Νωπός αέρας 
150 m3/h 

Ηλεκτρικός 
προθερμαντήρας 
(αντιπαγετικός) 

Επιστροφή αέρα Προσαγωγή 
αέρα 

Θερμαντήρας 
(π.χ. αντλία 

θερμότητας) 

Παιδικό  
δωμάτιο 
20 m3/h 

Παιδικό  
δωμάτιο 
20 m3/h 

Καθιστικό 
30 m3/h 

Τραπεζαρία 
30 m3/h 

Υποδωμάτιο 
25 m3/h 

Υποδωμάτιο 
25 m3/h 

Λουτρό 
60 m3/h 

Κουζίνα 
50 m3/h 

WC 10 m3/h 

Βεστιάριο 
30 m3/h 

Σιγαστήρας 

Αεραγωγός 

Μονωμένος αεραγωγός 

Ισόγειο 

Σοφίτα και 
μηχανόροφος  

1ος Οροφος 

Εναλλάκτης 
θερμότητας 
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Τυπικές διαστάσεις των αεραγωγών περιλαμβάνουν : 

Διαστάσεις :     1010x1300x450mm (WxHxD) 

Υλικό :      πλαστικό ή μεταλλικό 

Συνδέσεις αγωγών :    DN 160 

Ανεμιστήρες :    ακτινικού τύπου, 24 V 

Παροχή αέρα :    75 έως 230 m³/h 

Ηλεκτρική κατανάλωση :  36 to 88 W  

Φίλτρα εισόδου εξόδου    τύπου Ζ  

5 Ο κλιματισμός με την εγκατάσταση αέρα 

Το σύστημα αεραγωγών λειτουργεί επίσης και κατά το θέρος ως εγκατάσταση κλιματισμού. 

Εάν υποτεθεί ότι η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι 38°C ενώ η επιθυμητή 

εσωτερική θερμοκρασία είναι 26°C, τότε ένας εναλλάκτης θερμότητας με βαθμό απόδοσης 

92% θα εξασφάλιζε προκλιματισμό του εισερχόμενου αέρα έως τους 27 °C.  

Για τον υπολογισμό της ψυκτικής ικανότητας του εισερχόμενου ρεύματος, προσδιορίζεται η 

κατώτατη θερμοκρασία θ2 στην οποία αυτό θα ψυχθεί με την βοήθεια ψυκτικού στοιχείου. 

Λαμβάνοντας θ2 = 14 °C τότε :  

ΔT ρVΔTΨ pp ccmQ    =  

1 ( m3/h ) x 1,2 (kg/m
3
) x 1000 (J/(kg °C) x (27 - 14 )°C / (3600 s/h)  =  

4,33 W/m
2
 = 14,8 Btu/h ανά m

2
 κλιματιζομένης επιφανείας 

Εάν θ2 = 12°C, τότε η ψυκτική ικανότητα αυξάνει στα ΨQ
 = 4,95 W/m

2
. 

Επειδή αυτή η ψυκτική ικανότητα είναι μάλλον χαμηλή για τα δεδομένα της Νοτίου 

Ελλάδος, συνήθως απαιτείται ο διπλασιασμός έως τριπλασιασμός της παροχής αέρα 

προσαγωγής στα 2 ή και 3 m3/(h.m
2
). Στις περιπτώσεις αυτές και για θ2 ίσο με 12 °C, η 

ψυκτική ικανότητα φθάνει στα 10 έως 15 W/m2. Π.χ. για ένα σπίτι 100 m
2
, η συνολική 

ψυκτική ικανότητα μπορεί να φθάσει στο 1 έως 1,5 kW, ήτοι στα 3412 έως 6824 Btu/h. Η 

απόδοση αυτή είναι ικανοποιητική για ένα σπίτι με πλήρη ηλιοπροστασία και με ενεργειακά 

αποδοτικές συσκευές φωτισμού. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες μας για τον κλιματισμό σε παθητικά σπίτια διαπιστώνεται 

ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί το κριτήριο μεγίστης καταναλώσεως ενεργείας των 15 

kWh/m
2
 ετησίως για κλιματισμό, με την προϋπόθεση ότι τα υαλοστάσια διαθέτουν χαμηλό 

συντελεστή g ηλιακής διαπερατότητας και φυσικά πλήρη σκίαση κατά την διάρκεια του 

θέρους. 


