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ΚλιματιστικάΚλιματιστικά



Είδη κλιματιστικώνη μ

Ενός αεραγωγού ∆ύο αεραγωγών Τυπικό κλιματιστικό 
διαιρεμένου τύπουρ μ



Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών 
μονάδωνμονάδων

Παλιά ετικέτα:Παλιά ετικέτα:

Η παλιά ενεργειακή σήμανση (Οδηγία 2003/31) 
αφορούσε κλιματιστικά με ισχύ ≤12kW (Ψύξη)

Η νέα ενεργειακή ετικέτα (Βάση Κανονισμού ΕΕ 
621/2011) αφορά κλιματιστικά με ισχύ ≤12kW 
(Θέρμανση και Ψύξη) 

Εφαρμογή: Από 1/1/2013



Βασικές πληροφορίες νέας 
ή ( ό 1/1/2013)σήμανσης (από 1/1/2013)

Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (θερινή λειτουργία): (

SEER =SEER   

Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση (χειμερινή χ ς β μ ς ργ ής ης γ ρμ η (χ μ ρ ή
λειτουργία):

SCOP = 

Ενδεικτική κατανάλωση ενέργειας
Για ψύξη (με χρόνο λειτουργίας 500 ώρες).
Για θέρμανση

Επίσης δίνονται πληροφορίες για τo θερμικό και το ψυκτικό φορτίο σε kW.



Βασικές πληροφορίες νέας 
ή ( ό 1/1/2013)σήμανσης (από 1/1/2013)

Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη (θερινή λειτουργία): (

SEER =SEER   

Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση (χειμερινή χ ς β μ ς ργ ής ης γ ρμ η (χ μ ρ ή
λειτουργία):

SCOP = 

Ενδεικτική κατανάλωση ενέργειας
Για ψύξη (με χρόνο λειτουργίας 500 ώρες).
Για θέρμανση

Επίσης δίνονται πληροφορίες για τo θερμικό και το ψυκτικό φορτίο σε kW.



Άλλες σημαντικές τεχνικές 
δ έπροδιαγραφές

Ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θερινή λειτουργία:

EERrated = Ο λόγος της δηλωμένης ψυκτικής ισχύος [kW] προς την ονομαστική ισχύEERrated  Ο λόγος της δηλωμένης ψυκτικής ισχύος [kW] προς την ονομαστική ισχύ 
εισόδου για ψύξη [kW], όταν η μονάδα ψύχει υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης

Ονομαστικός βαθμός ενεργειακής απόδοσης για χειμερινή λειτουργία:

COP rated = Ο λόγος της δηλωμένης θερμαντικής ισχύος [kW] προς την ονομαστική 
ισχύ εισόδου για θέρμανση [kW], όταν η μονάδα θερμαίνει υπό πρότυπες συνθήκες 
διαβάθμισης

∆υναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (Global Warming Potential – GWP) είναι το 
πηλίκο της επίδρασης στη θέρμανση του πλανήτη, ενός χιλιόγραμμου αερίου προς 
την επίδραση ενός χιλιόγραμμου CO2, σε χρονική περίοδο 100 ετών.



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)
Βά Κ ύ 621/2011 ΕΕΒάση Κανονισμού 621/2011 της ΕΕ

Κλιματιστικά θέρμανσης και ψύξης

Εποχιακή απόδοση 
ψύξης

Εποχιακή απόδοση 
θέρμανσης

3 περίοδοι θέρμανσης3 περίοδοι θέρμανσης
Θερμότερη εποχή
Μέση εποχή*

Ψυχρότερη εποχή

Χάρτης κλιματικών ζωνών

Ψυχρότερη εποχή
* Υποχρεωτικό πεδίο

Τιμές θορύβου της 
μονάδας 
εσωτερικού και της  
μονάδας εξωτερικούμονάδας εξωτερικού 
χώρου



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)

Κλιματιστικά μόνο θέρμανσης

Εποχιακή απόδοση 
θέρμανσης

3 περίοδοι θέρμανσης3 περίοδοι θέρμανσης
Θερμότερη εποχή
Μέση εποχή*

Ψυχρότερη εποχή

Χάρτης κλιματικών ζωνών

Ψυχρότερη εποχή
* Υποχρεωτικό πεδίο

Τιμές θορύβου της 
μονάδας εσωτερικού και 
της  μονάδας εξωτερικού 
χώρου



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)

Κλιματιστικά δύο αεραγωγών

Ενεργειακή απόδοση 
κατά τη θέρμανσηΕνεργειακή απόδοση 

κατά τη ψύξηη ψ ξη

Ωριαία κατανάλωση 
ηλεκτρικής 

ενέργειας για ψύξη Ονομαστική ψυκτική και θερμική ισχύς

Τιμές θορύβου της 
μονάδας

Ωριαία κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας για

EERrated και COPrated

μονάδας 
εσωτερικής 
μονάδας χώρου

ηλεκτρικής ενέργειας για 
θέρμανση



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)

Κλιματιστικά δύο αεραγωγών μόνο ψύξης

Ενεργειακή απόδοση 
κατά τη ψύξη

Ονομαστική ψυκτική 
ισχύς

EER

Τιμές θορύβου της 
μονάδας Ωριαία κατανάλωση 

ηλεκτρικής

EERrated

εσωτερικής 
μονάδας χώρου

ηλεκτρικής 
ενέργειας για ψύξη



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)

Κλιματιστικά δύο αεραγωγών μόνο 
θέρμανσης

Ενεργειακή απόδοση 
κατά τη θέρμανση

θέρμανσης

Ονομαστική θερική 
ισχύς

COP
Τιμές θορύβου 
της μονάδας 
εσωτερικής Ωριαία κατανάλωση 

ηλεκτρικής

COPrated

μονάδας χώρου ηλεκτρικής 
ενέργειας για ψύξη



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)

Κλιματιστικά 
ενός αεραγωγούενός αεραγωγού 
θέρμανσης και 
ψύξης

Ενεργειακή απόδοση 
κατά τη θέρμανση

Ενεργειακή απόδοση 
κατά τη ψύξη

Ονομαστική 
Ονομαστική 
ψυκτική ισχύς

EERrated και COPrated

μ ή
θερμική ισχύς

Τιμές θορύβου της 
μονάδας 
εσωτερικής

Ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη

rated rated

εσωτερικής 
μονάδας χώρου



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)

Κλιματιστικά 
ενός αεραγωγούενός αεραγωγού 
μόνο ψύξης

Ενεργειακή απόδοση 
κατά τη θέρμανση

Ενεργειακή 
απόδοση κατά τη 

ψύξη

Ονομαστική 
θερμική ισχύς

ψύξη

Ονομαστική ψυκτική 
ισχύς

EERrated

ρμ ή χ ς

Τιμές θορύβου της 
μονάδας 
εσωτερικής

Ωριαία κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας για

rated

εσωτερικής 
μονάδας χώρου

ηλεκτρικής ενέργειας για 
ψύξη



Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)Σήμανση κλιματιστικών (≤ 12kW)

Κλιματιστικά 
ενός αεραγωγούενός αεραγωγού 
θέρμανσης

Ενεργειακή απόδοση 
κατά τη θέρμανση

Ονομαστική 
θερμική ισχύς

Τιμές θορύβου της 
ο άδας

Ωριαία κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη

COPrated

μονάδας 
εσωτερικής 
μονάδας χώρου

ενέργειας για θέρμανση και ψύξη



Παράδειγμα σήμανσηςΠαράδειγμα σήμανσης

• SEER: 5,6

• SCOP: 3,8 (μέση εποχή)

• Θόρυβος εσωτερικής μονάδας: 55dBρ β ς ρ ής μ ς

• Θόρυβος εξωτερικής μονάδας: 62dB

•Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για ψύξη: 
163kWh

•Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για 
θέρμανση: 891 kWh (θερμότερη εποχή)



Eνεργειακές κλάσειςEνεργειακές κλάσεις

Σταδιακή εισαγωγή των συμβόλων «+» (εξαιρούνται τα κλιματιστικά δύο
αεραγωγών και ενός αεραγωγού):
• από 1η Ιανουαρίου 2015: οι ετικέτες θα έχουν ως τάξεις ενεργειακής• από 1η Ιανουαρίου 2015: οι ετικέτες θα έχουν ως τάξεις ενεργειακής 

απόδοσης τις A+, A, B, C, D, E, F
• από 1η Ιανουαρίου 2017 : οι ετικέτες θα έχουν ως τάξεις ενεργειακής 

απόδοσης τις A++ Α+ A B C D Eαπόδοσης τις A++, Α+, A, B, C, D, E
• από 1η Ιανουαρίου 2019 : οι ετικέτες θα έχουν ως τάξεις ενεργειακής 

απόδοσης τις A+++, Α++, Α+, A, B, C, D

Ο κάθε κατασκευαστής μπορεί από τώρα να αξιοποιήσει τις ενεργειακές
ετικέτες του 2015, του 2017 και του 2019 προκειμένου να απεικονίσει την
ενεργειακή απόδοση της συσκευής του.



Εποχιακές αποδόσειςΕποχιακές αποδόσεις



Ελάχιστες απαιτήσεις 
(Κ ό ΕΕ 206/2012)(Κανονισμός ΕΕ 206/2012)

Ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού* (από 1 Ιανουαρίου 2014)**χ ς ή ς γ χ μ ( ρ )

SEER SCOP
ά ψ ύ έΕάν το GWP του ψυκτικού μέσου 

είναι >150 για ισχύ <6kW
4,60 3,80

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου 4,14 3,42Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου 
είναι ≤150 για ισχύ <6kW

4,14 3,42

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου 
ί 1 0 ύ 6kW

4,30 3,80
είναι >150 για ισχύ >6kW

Εάν το GWP του ψυκτικού μέσου 
είναι ≤150 για ισχύ >6kW

3,87 3,42

*Οι τάξεις αυτές δεν αναφέρονται σε κλιματιστικά ενός ή δύο αεραγωγών

είναι ≤150 για ισχύ  6kW

** Αυστηρότερες απαιτήσεις σε σχέση με αυτές που τέθηκαν για το 2013



Εποχιακές αποδόσεις
(Κ ό ΕΕ 206/2012)(Κανονισμός ΕΕ 206/2012)

Ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμούΕλάχιστες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

Επίπεδο θορύβου ≤6kW >6kWρ β

Εσωτερική μονάδα 60dB (A) 65db(A)

Εξωτερική μονάδα 65 dB (A) 70dB(A)ξ ρ ή μ ( ) ( )

Τ ί δ δ έ λ ά ό ή δύ ώΤα επίπεδα δεν αναφέρονται σε κλιματιστικά ενός ή δύο αεραγωγών



Ελάχιστες απαιτήσεις 
(Κ ό ΕΕ 206/2012)(Κανονισμός ΕΕ 206/2012)



Όροι προσφορών ΗΜΥ για 
κλιματιστικά διαιρεμένου τύπουκλιματιστικά διαιρεμένου τύπου 
(Θ&Ψ)

Οι όροι αυτού του διαγωνισμού ετοιμάστηκαν από το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Υπουργείο Συγκοινωνιών και

Αντικείμενο σύμβασης

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων)

• Προμήθεια, εγκατάσταση, έλεγχο και λειτουργία συσκευών κλιματισμού, 
διαιρεμένου τύπου για ψύξη και θέρμανση στα Κυβερνητικά υποστατικά 
όλων των επαρχιών περιλαμβανομένων και όλων των συναφών

Αντικείμενο σύμβασης

όλων των επαρχιών περιλαμβανομένων και όλων των συναφών 
μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, οικοδομικών και άλλων εργασιών που 
μπορεί να απαιτηθούν.
Ε ό θ βάλλ ίδ θή λ ίΕπιπρόσθετα, επιβάλλεται η εκπαίδευση για την ορθή λειτουργία των 
συσκευών, των άμεσα ενδιαφερόμενων λειτουργών. 



Ελάχιστες απαιτήσεις (κύριες)Ελάχιστες απαιτήσεις (κύριες)

Όλες οι δοκιμές για την απόδοση των συσκευών κλιματισμού θα πρέπει να
διενεργούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14511 και EN14825 με τις

Έλεγχοι και δοκιμές

διενεργούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14511 και EN14825 με τις
συνθήκες που καθορίζονται στους σχετικούς πίνακες. Όλες οι δηλούμενες
τιμές των δοκιμών θα πρέπει να επαληθεύονται από ανεξάρτητο εργαστήριο
δοκιμών, διαπιστευμένο για να διενεργεί την αντίστοιχη δοκιμή, από κατάλληλομ , μ γ ργ η χη μή, η
Εθνικό ή ∆ιεθνή φορέα.

Τεχνική υποστήριξη προμηθευτή
Ο Προμηθευτής των προσφερόμενων συσκευών κλιματισμού θα πρέπει να
είναι σε θέση να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και να συντηρήσει τις συσκευές
συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης προμήθειας όλων των αναγκαίωνμ ρ μβ μ ης ης μ ης ρ μή ς γ
εξαρτημάτων κατά την διάρκεια της περιόδου Ευθύνης για Ελαττώματα. Για το
σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποβάλει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
συμπεριλαμβανομένου και καταλόγου με το εκπαιδευμένο για τις εργασίες
αυτές προσωπικό του.



Ελάχιστες απαιτήσεις (κύριες)

Πιστοποιήσεις και σημάνσεις

Ελάχιστες απαιτήσεις (κύριες)

Οι συσκευές κλιματισμού πρέπει να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 206/2012 και με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της

Πιστοποιήσεις και σημάνσεις

Κανονισμό 206/2012, και με όλους τους Νόμους και Κανονισμούς της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας, καθώς και με όλες τις σχετικές με αυτό, Ευρωπαϊκές
Οδηγίες.
Ο θ έ ώ θ ύ Π ί Α βλήΟι προμηθευτές των συσκευών που θεωρούνται «Παραγωγοί Αποβλήτων»
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Παραγωγών του Τμήματος
Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Νόμο Ν.215(1)/2002 και να διατηρούν ατομικό
ή συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικούή συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ∆Π 668/2004.
Οι συσκευές κλιματισμού θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE.
Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού θα είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο 
έλεγχου ποιότητας ISO 9001.



Κριτήρια ΑπόδοσηςΚριτήρια Απόδοσης

Μονάδες τύπου τοίχου (wall mounted type)Μονάδες τύπου τοίχου (wall mounted type)

Ζητούμενη Απόδοση  Ζητηθείσα  Ζητούμενο SEER  Ζητούμενο SCOP η μ η η
(Btu/ ώρα)

η η
ενεργειακή 

κλάση
(ελάχιστο)

η μ
(ελάχιστο)

η μ
(ελάχιστο)

8.400‐10.000 Α 4,6 3,8
11.000‐13.200 Α 4,6 3,8, ,
17.000‐19.000 Α 4,6 3,8

21 200 22 800 Β 4 3 3 821.200‐22.800 Β 4,3 3,8
23.000‐25.000 Β 4,3 3,8

1kW = 3412 Btu/hr



Κριτήρια ΑπόδοσηςΚριτήρια Απόδοσης

Μονάδες τύπου πατώματος (floor standing type)Μονάδες τύπου πατώματος (floor standing type)

Ζητούμενη Ζητηθείσα Ζητούμενο SEER ΖητούμενοΖητούμενη
Απόδοση (Btu/ 

ώρα)

Ζητηθείσα 
ενεργειακή 

κλάση
(ελάχιστο)

Ζητούμενο SEER 
(ελάχιστο)

Ζητούμενο 
SCOP 

(ελάχιστο)
(ελάχιστο)

11.000‐13.200 Α 4,6 3,8
17.000‐19.000 Α 4,6 3,8Α 4,6 3,8

23.000‐25.000 Β 4,3 3,8

1kW = 3412 Btu/hr



Κριτήρια ΑπόδοσηςΚριτήρια Απόδοσης

Μονάδες τύπου κασέτας (4 way)Μονάδες τύπου κασέτας (4-way)

Ζητούμενη Απόδοση 
(Btu/ ώρα)

Ζητηθείσα 
ενεργειακή 

κλάση
( λά )

Ζητούμενο SEER 
(ελάχιστο)

Ζητούμενο SCOP 
(ελάχιστο)

(ελάχιστο)
11.000‐13.200

Τουλάχιστον 57x57cm
Α 4,6 3,8

17.000‐19.000
Τουλάχιστον 57x57cm

Α 4,6 3,8

23 000 25 000 Β 4 3 3 823.000‐25.000
Τουλάχιστον 84x84cm

Β 4,3 3,8

1kW = 3412 Btu/hr



Άλλες σημαντικές προδιαγραφέςΆλλες σημαντικές προδιαγραφές

Όλες οι μονάδες κλιματισμού να έχουν δυνατότητα λειτουργίας 
τουλάχιστο +5οC-42οC (ξηρού βολβού) για τη λειτουργία ψύξης και 
-5οC-20οC (ξηρού βολβού) για τη λειτουργία θέρμανσης

Όλες οι εσωτερικές μονάδες κλιματισμού, να είναι εφοδιασμένες 
με ηλεκτρονικό θερμοστάτη και με τηλεχειριστήριο που να ρυθμίζει 
τη θερμοκρασία και την περιστροφή των ηλεκτρικών πτερυγίωντη θερμοκρασία και την περιστροφή των ηλεκτρικών πτερυγίων.

Όλες οι εκτεθειμένες στο περιβάλλον εξωτερικές διασωληνώσεις
να τυλίγονται με ειδική χοντρή ταινία λευκού χρώματοςνα τυλίγονται με ειδική χοντρή ταινία λευκού χρώματος,
απρόσβλητη από τις καιρικές συνθήκες, με 100% υπερκάλυψη και
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης να
καλύπτονται και με πλαστικό κάλυμμα (trucking)καλύπτονται και με πλαστικό κάλυμμα (trucking).



ΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

1 BEA ΓερμανίαΙστοσελίδα έργου: www buy-smart info

Συντονιστής: 

1 BEA Γερμανία
2 BSU Γερμανία
3 CA Γερμανία
4 CEA Κύπρος

Ιστοσελίδα έργου: www.buy-smart.info

Vanessa Hübner

Berliner Energieagentur GmbH

E-Mail: v huebner@berliner-e-agentur de

ρ ς
5 CONSIP Ιταλία
6 Ekodoma Λεττονία
7 ENEA Ιταλία

E Mail: v.huebner@berliner e agentur.de

Τηλ.: +49 30 293330 - 63
8 Energiaklub Ουγγαρία
9 ESS Σουηδία
10 ESV Αυστρία
11 Icemenerg Ρουμανία11 Icemenerg Ρουμανία
12 KREA Λιθουανία
13 RAEE Γαλλία
14 REACM Ελλάδα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων

Τηλ. +357-22667716-26

Φαξ +357-22667736
15 REGEA Κροατία
16 SEC Βουλγαρία
17 SEVEn Τσέχικη ∆ημοκρατία

β

Φαξ. +357 22667736

Website: www.cea.org.cy

E-mail: info@cea.org.cy

18 ZRMK Σλοβενία


