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1.2

ΓΕΝΙΚΑ

Με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, η Υπηρεσία Ενέργειας ενημερώνει με τον οδηγό αυτό τους
Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθούν για να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή το Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου και τις συστάσεις για καταχώρηση στο σχετικό Μητρώο.
Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης
των κ τιρίων κ αι την έκ δοση του ΠΕΑ και των συστάσεων είναι το iSBEMcy3.3d /
SBEMcy3.3d.
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A.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SBEM CY

Tα στοιχεία έργου, κτιρίου, ειδικευμένου εμπειρογνώμονα και ιδιοκτήτη του κτιρίου
πρέπει να εισάγονται στο λογισμικό SBEMcy3.3d με προκαθορισμένο τρόπο ώστε να
παράγεται σωστά το ΠΕΑ και οι συστάσεις.

1. ΟΘΟΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Όλα τα πεδία συμπληρώνονται με επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα.
Σκοπός ανάλυσης: Η επιλογή πρέπει να είναι «ΠΕΑ Κύπρου».

ΣΗΜ: Στην πιο πάνω οθόνη πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία.
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2. ΟΘΟΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τα πιο κάτω στοιχεία κτιρίου είναι απαραίτητα για να καθοριστεί επαρκώς η
ταυτότητα του κτιρίου.
Τύπος : Στο πεδίο αυτό γίνεται επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα όταν
πρόκειται για μη-κατοικία. (Βλέπε μεθοδολογία σελ.18 Πίνακας1)
Όνομα έργου :Όνομα έργου ή γίνεται αναφορά στον ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες
Διεύθυνση κτιρίου: Οδός και αριθμός. Αν πρόκειται για διαμέρισμα δίνεται
και ο αριθμός διαμερίσματος.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται καθορισμός της τοποθεσίας βάσει του
αριθμού φύλλο/σχέδιο τμήμα και τεμάχιο.
Σημειώνεται ότι στα τέσσερα πεδία της «Διεύθυνσης κτιρίου» το περιεχόμενο
τους δεν πρέπει να ξεπερνά τους 45 χαρακτήρες ανά πεδίο.






Ταχυδρομικός ΚώδικαȢ
Όπως καθορίζεται από τον τρέχοντα κατάλογο του Τμήματος Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών.

ΣΗΜ: Στην πιο πάνω οθόνη τα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά πλην των
πεδίων «Περιγραφή τοποθεσίας» και «Ημερομηνία επιθεώρησης», τα οποία
συμπληρώνονται για υφιστάμενα κτίρια εφόσον έχει προηγηθεί επιθεώρηση στο
κτίριο
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3. ΟΘΟΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Τα πιο κάτω στοιχεία είναι απαραίτητα και πρέπει να συμπληρώνονται ως
ακολούθως:
Όνομα.: Όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο
Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων.
Αριθμός ειδικευμένου εμπειρογνώμονα.: ABCD123456
Τα πρώτα 4 ψηφία (σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του λογισμικού) αντιστοιχούν
σε γράμματα του Αγγλικού αλφαβήτου, δηλαδή το «ΑΧΧΧ» ή «ΒΧΧΧ» ή
«ΑΒΧΧ»* θα πρέπει να συμπληρώνεται στα Αγγλικά με κεφαλαία γράμματα.
Η συμπλήρωση του πεδίου με ελληνικούς χαρακτήρες δεν αναγνωρίζεται
από το λογισμικό και δεν εμφανίζεται σωστά στο πιστοποιητικό.

ΣΗΜ: Στην πιο πάνω οθόνη πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία,
εκτός του αρ. συμμόρφωσης ειδικευμένου εμπειρογνώμονα.

(*)
Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο είναι μοναδικός για κάθε Ειδικευμένο
Εμπειρογνώμονα. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία αντιστοιχούν στην καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες κτιρίων
για τις οποίες ισχύει η εγγραφή και εφαρμόζονται ως εξής:
ΑΧΧΧ: Εγγραφή για την κατηγορία κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
ΒΧΧΧ: Εγγραφή για την κατηγορία κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
ΑΒΧΧ: Εγγραφή για τις δυο κατηγορίες κτιρίων (κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και κτίρια που δεν
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

1.6

4. ΟΘΟΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΙΚΟΥ

Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου είναι υποχρεωτικό να συμπληρώνονται από τον
ειδικευμένο εμπειρογνώμονα και είναι τα ακόλουθα:
o Όνομα
o Αρ. τηλεφώνου
o Διεύθυνση
o Πόλη
o Ταχυδρομικός κώδικας

ΣΗΜ: Στην πιο πάνω οθόνη πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία.
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Β.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ SBEM CY

Κατά τη δημιουργία ή αποθήκευση των υπολογισμών του SBEMcy, η ονομασία που
δίδεται πρέπει να είναι διαμορφωμένη ως εξής:
[Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα ημερομηνία]_Project
π.χ.
όπου

AΒXX111111_01JUL2010_L&Dcenter

[Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]= AΒXX111111
[τρέχουσα ημερομηνία]= 01JUL2010
Project=L&Dcenter

Σημ. Στο Project η ονομασία δίνεται από τον ειδικευμένου εμπειρογνώμονα
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Γ.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετά την αποπεράτωση των υπολογισμών για την έκδοση του ΠΕΑ, παράγονται από
το SBEMcy, μεταξύ άλλων, δυο (2) ηλεκτρονικά αρχεία που βρίσκονται
αποθηκευμένα στο:
C:/MCIT/iSBEM-CY3.3dP07/Projects/
Σε συνέχεια του παραδείγματος του μέρους Α και Β, τα αρχεία αυτά είναι τα
ακόλουθα:
AΒXX111111_01JUL2010_ L&Dcenter.nct
AΒXX111111_01JUL2010_ L&Dcenter_epc[epc_g].pdf

-

Το αρχείο αυτό δεν
υποβάλλεται για
καταχώρηση

Επιπρόσθετα το ηλεκτρονικο αρχείο τύπου seak που παραγέται απο το εργαλείο έκδοσης των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (ΣEAK) και το
οποίο αποθηκεύεται με ονομασία ακριβώς την ίδια με αυτή που διδέται κατα την αποθήκευση των υπολογισμών του SBEMcy, όπως φαίνεται πιο κάτω
-

AΒXX111111_01JUL2010_ L&Dcenter.seak
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Δ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το καταχωρημένο
email όπως αυτό δηλώθηκε στην αίτηση που υπέβαλε για εγγραφή στο Μητρώο
Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων, αποστέλλει συνημμένα τα τρία αρχεία στην
Υπηρεσία Ενέργειας, όπως καθορίζονται στο μέρος Γ, και κατά περίπτωση στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
i.

Για κτίριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία
epbd_registries@cytanet.com.cy

ii.

Για κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία
epbd.NR_registries@cytanet.com.cy
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1. ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα για καταχώρηση ηλεκτρονικά αρχεία
αφορούν κτίριο για το οποίο πρώτη φορά εκδίδεται ΠΕΑ, στο θέμα (subject) του
ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται προς την Υπηρεσία Ενέργειας θα
πρέπει να αναγράφεται το εξής:
i.

Για κτίριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία:



EPC SUBMISSION FOR RESIDENTIAL - [Αριθμός εγγραφής
ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα ημερομηνία]_Project

π.χ. EPC SUBMISSION FOR RESIDENTIAL - AXXX111111_01JAN2010_OikiaIoannou
ii.

Για κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία:



EPC SUBMISSION FOR ΝΟΝ-RESIDENTIAL - [Αριθμός εγγραφής
ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα ημερομηνία]_Project

π.χ. EPC SUBMISSION FOR NON-RESIDENTIAL –
AΒXX111111_01JUL2010_L&Dcenter

όπου

[Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα ημερομηνία]_Project

αναφέρεται στην ονομασία των συνημμένων αρχείων σύμφωνα με το
μέρος Β
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2. ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα για καταχώρηση ηλεκτρονικά αρχεία
αφορούν κτίριο για το οποίο υπάρχει ήδη καταχωρημένο ΠΕΑ, στο μήνυμα να
αναφέρεται ο αρ. εγγραφής του καταχωρημένου ΠΕΑ που οποίου ζητείται η
ακύρωση και οι λόγοι για τους οποίους το ΠΕΑ πρέπει να ακυρωθεί. Στο θέμα
(subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται προς την Υπηρεσία
Ενέργειας θα πρέπει να αναγράφεται το εξής:
i.

Για κτίριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία:



EPC CANCELLATION & SUBMISSION FOR RESIDENTIAL [Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα
ημερομηνία]_Project

π.χ. EPC CANCELLATION & SUBMISSION FOR RESIDENTIAL AXXX111111_01JAN2010_OikiaIoannou

ii.

Για κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία:



EPC CANCELLATION & SUBMISSION FOR ΝΟΝ-RESIDENTIAL [Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα
ημερομηνία]_Project

π.χ. EPC CANCELLATION & SUBMISSION FOR NON-RESIDENTIAL –
AΒXX111111_01JUL2010_L&Dcenter

όπου

[Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα ημερομηνία]_Project

αναφέρεται στην ονομασία των συνημμένων αρχείων σύμφωνα με το
μέρος Β

Σημειώνεται ότι ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας μπορεί να εφαρμόσει την πιο πάνω
διαδικασία στις περιπτώσεις που οι υπολογισμοί που διενεργήθηκαν είναι λανθασμένοι ή
στο κτίριο έγινε ουσιαστική αλλαγή η οποία επηρεάζει την ενεργειακή του απόδοση,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του κανονισμού 14 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμών του 2009Κ.Δ.Π.164/2009.
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3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΠΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Σε περίπτωση που τα υποβαλλόμενα για καταχώρηση ηλεκτρονικά αρχεία
αφορούν κτίριο για το οποίο υπήρχε καταχωρημένο ΠΕΑ που έχει ακυρωθεί από
την Υπηρεσία Ενέργειας, στο μήνυμα να καθορίζεται ο αρ. εγγραφής του ΠΕΑ
που έχει ακυρωθεί. Στο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα
αποστέλλεται προς την Υπηρεσία Ενέργειας θα πρέπει να αναγράφεται το εξής:
i.

Για κτίριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία



CANCELLED EPC & NEW SUBMISSION FOR RESIDENTIAL [Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα
ημερομηνία]_Project

π.χ. CANCELLED EPC & NEW SUBMISSION FOR RESIDENTIAL AXXX111111_01JAN2010_OikiaIoannou

ii.

Για κτίριο που δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία



CANCELLED EPC & NEW SUBMISSION FOR ΝΟΝ-RESIDENTIAL
- [Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα
ημερομηνία]_Project

π.χ. CANCELLED EPC & NEW SUBMISSION FOR NON-RESIDENTIAL –
AΒXX111111_01JUL2010_L&Dcenter

όπου

[Αριθμός εγγραφής ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ]_[τρέχουσα ημερομηνία]_Project

αναφέρεται στην ονομασία των συνημμένων αρχείων σύμφωνα με το
μέρος Β

1.13

Ε.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αναφορικά με την παραλαβή των ΠΕΑ από την Υπηρεσία Ενέργειας επισημαίνονται
ακόλουθα:
1. Κανένα e-mail δεν θα γίνεται αποδεκτό από την Υπηρεσία Ενέργειας εάν:
• Δεν επισυνάπτονται τα τρία ηλεκτρονικά αρχεία όπως καθορίζονται στο μέρος
Γ
• Τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία έχουν λανθασμένη ονομασία
• Το θέμα (subject) στο e-mail είναι λανθασμένο
2. Με την παραλαβή του e-mail η Υπηρεσία Ενέργειας θα αποστέλλει στον
ειδικευμένο εμπειρογνώμονα βεβαίωση παραλαβής.
3. Το e-mail και τα αρχεία θα τυγχάνουν επεξεργασίας και όταν δεν γίνονται
αποδεκτά θα ενημερώνεται σχετικά ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας.
4. Για τα αρχεία που είναι αποδεκτά, η Υπηρεσία Ενέργειας θα καταχωρεί το ΠΕΑ
και θα το αποστέλλει στον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα που το εξέδωσε χωρίς
καθυστέρηση.
5. Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες
μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 22409439 και 22409308 ή μέσω του
καταχωρημένου email που διαθέτουν στην διεύθυνση:
epbd_QualifiedExperts@cytanet.com.cy

Μέσα στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας των πιστοποιητικών ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων και των συστάσεων η Υπηρεσία Ενέργειας διενεργεί δειγματοληπτικούς
ελέγχους. Ένας τέτοιος έλεγχος μπορεί να γίνει κατά την υποβολή ή μετά από την
καταχώρηση του ΠΕΑ και των συστάσεων στο Μητρώο.

1.14

ΟΔΗΓΙΑ ΑΡ. 6

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Φαθ:
Τει:
Φαμ:
E-mail:

8.4.02.8.2
22409396
22304964
epbd_QualifiedExperts@cytanet.com.cy

3 Φεβξνπαξίνπ, 2012

Προς: Διδικεσμένοσς Δμπειρογνώμονες
Κπξίεο/ Κύξηνη
Θέμα: Έκδοζη Οδηγίας (αρ.6) ηης Αρμόδιας Αρτής προς Διδικεσμένοσς
Δμπειρογνώμονες ζύμθωνα με ηην παράγραθο (1) ηοσ κανονιζμού 11 ηης
Κ.Γ.Π.164/2009
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηνλ Οδεγό Θεξκνκόλσζεο θηηξίσλ (2ε έθδνζε) έρνπλ
δηαπηζησζεί θάπνηεο παξαιείςεηο ή/θαη θάπνηα ηππνγξαθηθά ιάζε. Γηα ην ιόγν απηό ε
Υπεξεζία Δλέξγεηαο έρεη πξνβεί ζηελ έθδνζε εληύπνπ κε ηίηιν:«Πίλαθαο Γηνξζώζεσλ
γηα ηνλ Οδεγό Θεξκνκόλσζεο Κηηξίσλ (2ε έθδνζε)», ην νπνίν θαη ζαο επηζπλάπηεηαη.
2.
Σεκεηώλεηαη όηη ην ελ ιόγσ έληππν ζα δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή,
ελζσκαησκέλν ζηνλ Οδεγό Θεξκνκόλσζεο θαζώο επίζεο θαη σο μερσξηζηό έγγξαθν,
από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνύ
(http://www.mcit.gov.cy) – Υπεξεζία Δλέξγεηαο – Δλεξγεηαθή Απόδνζε ησλ
Κηηξίσλ/Δθδόζεηο.

(Νίθνο Φαηδεληθνιάνπ)
γηα Γηεπζπληή Υπεξεζίαο Δλέξγεηαο
Αξκόδηα Αξρή
Χ
Γ ΓΕ
Γ

Υποσργείο Εμπορίοσ, Βιομητανίας και Τοσριζμού, 1421 Λεσκωζία
Τηλ. κένηρο: 22867100, ηηλεομοιόησπο: 22375120, ιζηοζελίδα: www.mcit.gov.cy

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΛ.

4.1 Βασικές έννοιες

21,
22

Ειδική Θερμότητα (c): Οι μονάδες της ειδικής θερμοχωρητικότητας θερμότητας
είναι kcal/kg 0C ή J/kg.K.
Αποτελεσματική Θερμοχωρητικότητα (Cm): Οι μονάδες είναι (kJ/K).
2

6.1 Συμβολισμοί
Συμβολισμός
σ

3

Περιγραφή Φυσικού Μεγέθους

Τυπικές Μονάδες

η σταθερά του Stefan - Boltzman

[5,67 x 10-8 W/(m2.K4)]

44,
68

5.1 Πρόνοιες Διατάγματος

39

Το διάταγμα καθορίζει μέγιστους συντελεστές θερμοπερατότητας U για:
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τους τοίχους και τα στοιχεία της φέρουσας
κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία ) που
συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου.

U
(W/m2K)
< 0.85

Επιτρέπεται υπερκάλυψη του συντελεστή
θερμοπερατότητας U για τοίχους θερμικής
αποθήκευσης στις περιπτώσεις χρήσης παθητικών
ηλιακών συστημάτων (π.χ. τοίχοι Trombe,τοίχοι
μεγάλης θερμικής μάζας).
2

Τα οριζόντια δομικά στοιχεία , τα οποία είναι
εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον (δάπεδα
σε πυλωτή ή σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και
οροφών, που συνιστούν μέρος του κελύφους του
κτιρίου.

<0.75

3

Τα δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη θερμαινόμενου
χώρου που συνιστούν μέρος του κελύφους του
κτιρίου.

<2,00

4

Τα κουφώματα (πόρτες, παράθυρα) που συνιστούν
μέρος του κελύφους του κτιρίου.

< 3,80

5

Εξαιρούνται οι προθήκες των καταστημάτων.
Μέγιστος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας
Umean κελύφους εξαιρουμένων των δαπέδων,
δωμάτων, στεγών και ορόφων που συνιστούν μέρος

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -
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του κελύφους:
(α) για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες

1,3

(β) για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως
κατοικίες
Νοείται ότι για κτίρια που μέρος τους
χρησιμοποιείται ως κατοικία και μέρος τους δεν
χρησιμοποιείται ως κατοικία, το μέρος του κτιρίου
που χρησιμοποιείται ως κατοικία πρέπει να
ικανοποιεί την απαίτησα (α) και το κτίριο στο σύνολο
του να ικανοποιεί την απαίτηση (β).
Στους υπολογισμούς του μέσου συντελεστή
θερμοπερατότητας Umean κελύφους, πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και οι προθήκες των
καταστημάτων.

1,8

4

Ελαφρώς Αεριζόμενα στρώματα αέρα : - >500 mm2 αλλά < 1500 mm2
ανά m, για κάθετα στρώματα αέρα
- >500 mm2 αλλά < 1500 mm2
ανά m2, επιφάνειας , για οριζόντια
στρώματα αέρα

50

5

Παράδειγμα 2:

54

Παράδειγμα 2: Εξωτερικός τοίχος από συνηθισμένο τρυπητό τούβλο (30x20x10) πάχους 20 cm, με
3 cm πάχος θερμομόνωσης εξωτερικά, σοβατισμένου εσωτερικά και εξωτερικά με σοβά πάχους 2,5 cm.
Τύπος κατασκευής

Α/Α

Ονομασία
Υλικού

Τοίχος 20 cm, θερμομονωμένος εξωτερικά

Πάχος
Υλικού

d

Θερμική
Αγωγιμότη
τα
Υλικού

Θερμική
Αντίστασ
η
Υλικού

λ

R

(m)

(W/mK)

(m K/W)

2

1

Επίχρισμα

0.025

1

0.025

2

Τούβλο

0.2

0.4

0.5

3

Θερμομονωτ
ικό υλικό*
Επίχρισμα

-

-

0.909

0.025

1

0.025

Rsi

Rse

(m2K/W)

(m2K/W)

0.13

0.04

4

**
5
Ροή Θερμότητας

Οριζόντια
Σημείωση

Τυπική Σχεδιαστική
Λεπτομέρεια

Συντελεστής Θερμοπερατότητας
U(W/ m2K)
0.614

Ικανοποιείται η απαίτηση του διατάγματος που είναι
U<0.85

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -
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*

Τα στοιχεία αυτά έχουν απαλειφθεί από τον πίνακα για να μην θεωρηθεί ότι
προωθούνται συγκεκριμένα θερμομονωτικά υλικά.

**

Υλικά με αμελητέα θερμική αντίσταση πχ. μπογιές, γόμες κ.λ.π. δεν έχουν ληφθεί
υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής θερμικής αντίστασης του στοιχείου.

6

Στα παραδείγματα 1,2,3, 4,5,6,7,8 και 9 οι μονάδες των επιφανειακών αντιστάσεων
Rsi και Rse είναι (m2K/W).

7

Παράδειγμα 6:

53-57
και
59-62
59

Παράδειγμα 6: Οριζόντια πλάκα πάχους 15 cm , με 5 cm πάχος θερμομόνωσης και με
υγρομόνωση.

Τύπος κατασκευής

Α/Α

Ονομασία Υλικού

Οριζόντια θερμομονωμένη πλάκα

Θερμική
Αγωγιμότ
ητα
Υλικού

Θερμική
Αντίστασ
η
Υλικού

(m)

λ
(W/mK)

R
(m K/W)

Πάχος
Υλικού

d

2

1

Ασφαλτόπανο

0.004

0.230

0.01739

2

Screed Ρύσεων
(σκυρόδεμα μέσης
πυκνότητας)

0.050

1.350

0.03704

3

Θερμομονωτικό
υλικό *

-

-

1.51515

0.150

2.500

0.06

0.025

1

0.025

-

-

4

Οπλισμένο
Σκυρόδεμα

Τυπική
Σχεδιαστική
Λεπτομέρεια

(2% χάλυβα)

5

6

Επίχρισμα
(τσιμεντοκονίαμα)

**

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -
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Ροή Θερμότητας

Προς τα πάνω

Rsi
(m K/W)
2

Rse
(m2K/W)

0.10

0.04

0.557

Ικανοποιείται η απαίτηση του διατάγματος
που είναι U≤0.75

Σημείωση

8

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας
U
(W/m2K)

*

Τα στοιχεία αυτά έχουν απαλειφθεί από τον πίνακα για να μην θεωρηθεί ότι
προωθούνται συγκεκριμένα θερμομονωτικά υλικά.

**

Υλικά με αμελητέα θερμική αντίσταση πχ. μπογιές, γόμες κ.λ.π. δεν έχουν ληφθεί
υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής θερμικής αντίστασης του στοιχείου.

Παράδειγμα 8:

61

Παράδειγμα 8: Κεκλιμένη οροφή με κλίση μεγαλύτερη των 300 (θεωρείται ως κάθετη), με
πλάκα πάχους 20 cm, με 5 cm πάχος θερμομόνωσης και με κεραμίδια

Τύπος κατασκευής

Α/Α

Ονομασία Υλικού

Kεκλιμένη οροφή με κλίση μεγαλύτερη των 30ο
θερμομονωμένη (θεωρείται ως κάθετη)

Πάχος
Υλικού

d

Θερμική
Θερμική
Αγωγιμότητ
Αντίσταση
α
Υλικού
Υλικού

λ

(m)

(W/mK)

R

2

(m K/W)

1

Κεραμίδια

0.02

1

0.02

2

Ασφαλτόπανο

0.01

0.23

0.0435

3

Θερμομονωτικό
υλικό *

-

-

1.515

0.2

2.5

0.08

-

-

4

Οπλισμένο
σκυρόδεμα

Τυπική Σχεδιαστική
Λεπτομέρεια

(2% χάλυβα)
5

**

Ροή Θερμότητας

Rsi
Rse
(m K/W) (m2K/W)
2

Συντελεστής Θερμοπερατότητας
U

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -

4

(W/m2K)
Οριζόντια
Σημείωση
*

0.13

0.04

0.547

Ικανοποιείται η απαίτηση του διατάγματος που είναι
U≤0.85.

Τα στοιχεία αυτά έχουν απαλειφθεί από τον πίνακα για να μην θεωρηθεί ότι

προωθούνται συγκεκριμένα θερμομονωτικά υλικά.
** Υλικά με αμελητέα θερμική αντίσταση πχ. μπογιές, γόμες κ.λ.π. δεν έχουν ληφθεί
υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής θερμικής αντίστασης του στοιχείου.
Παράδειγμα 9/ σημ.3: Θερμική Αντίσταση Υλικού R (m2K/W) είναι ίση με
0.06.

62

10

Παράδειγμα 10/ σημ.3: Θερμική Αντίσταση Υλικού R (m2K/W) είναι ίση
με 0.06.

64

11

6.2.5 Στοιχεία με ανισόπεδες επιφάνειες:

9

67

Τα τμήματα δομικών υλικών που προεξέχουν από επίπεδες επιφάνειες , δεν
λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της συνολικής θερμικής αντίστασης αν το
υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο έχει λ< 2.50 W /mK.
12

6.4 Μεθοδολογία υπολογισμού συντελεστών θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων
σε επαφή με το έδαφος

72

Πίνακας 6.6. Θερμικές ιδιότητες εδάφους
Κατηγορία

Περιγραφή εδάφους

1
2
3

Άργιλος - ίλυς
Άμμος - χαλίκι
Ομοιογενής βράχος

Θερμική
αγωγιμότητα
υλικού λ(W/mK)
1.5
2.0
3.5

Θερμοχωρητικ
ότητα ανά όγκο
(J/m3 . K)
3.0 x 106
2.0 x 106
2.0x 106

Σε περίπτωση που ο τύπος του εδάφους δεν είναι γνωστός τότε να
χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τιμές λ=2.0(W/m.K), ρc=2.0 x 106 (J/m3. K)
13

Για σκοπούς υπολογισμού ένα υλικό θεωρείτε θερμομονωτικό όταν η αγωγιμότητα
του είναι λ<0.08 W /mK.

100

(Χρήση: Αποτελεσματική Θερμοχωρητικότητα: Πρώτη επιφάνεια θερμομόνωσης
σελ.100)
14

(α) Την τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοστασίου του κουφώματος
Ug:
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοστασίου μπορεί να βρεθεί από τον
Πίνακα 6.12

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -
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5

15

Πίνακας 6.15:
Συντελεστές θερμοπερατότητας για συνηθισμένους τύπους εξαρτημάτων
διαχωρισμού υαλοπινάκων (spacer bars) βελτιωμένης θερμικής απόδοσης Uf
W/(m2. K).

90

16

Πίνακας 6.16:
Συντελεστές θερμοπερατότητας για συνηθισμένους τύπους εξαρτημάτων
διαχωρισμού υαλοπινάκων (spacer bars) βελτιωμένης θερμικής απόδοσης Uf
W/(m2. K).

91

17

6.6 Μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um
τοίχων, στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) και
κουφωμάτων που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου

94

Χρησιμοποιώντας τη σχέση 6.13 που φαίνεται πιο πάνω και γνωρίζοντας το
εμβαδόν και τον συντελεστή θερμοπερατότητας κάθε στοιχείου του ορόφου
κτιρίου. Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας ανά όροφο του κτιρίου
υπολογίζεται …….
18

97, 98

Παράδειγμα 16
• Υπολογισμός των εμβαδών των δομικών στοιχείων
Συνολικό Εμβαδόν Κουφωμάτων
Παράθυρα
Α/Α

Πλάτος

Ύψος

Ποσότητ
α

Εμβαδόν

m

m

2

2.0

1.5

2

6.0

3

2.0

2.0

1

4.0

4

1.5

1.0

1

1.5

Σύνολο

11.5

Απαρ=11.5m2
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Υπολογισμός μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας εξωτερικών τοίχων, στοιχείων
της φέρουσας κατασκευής και κουφωμάτων που συνιστούν μέρος του κελύφους
του κτιρίου.
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Ικανοποιείται η απαίτηση του διατάγματος που είναι Um≤1,30

Ισόγεια Κατοικία

Εξεταζόμενο κτίριο

Α/Α

Περιγραφή κατασκευής

Συντελεστής
Θερμοπερ.
κατασκευής
Ui

Εμβαδόν
κατασκευ
ής
Αi

(W/m k)

(m )

2

Ui x Ai
κατασκευής
(W/k)

2

1

Τοιχοποιία

0.419

65.620

26.866

2

Δοκοί-Υποστυλώματα

0.769

10.880

8.3667

3

Παράθυρα

3.700

11.500

42.550

4

Θύρα

3.230

2.000

6.460

90.000

82.24

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Um
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φακ:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:

8.4.02.8.2
22409396
22304759
nhadjinikolaou@mcit.gov.cy

30 Νοεμβρίου, 2012
Προς: Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες
Κυρίες/ Κύριοι,
ΘΕΜΑ: Έκδοση της Οδηγίας (αρ.8) της Αρμόδιας Αρχής προς
Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες σύμφωνα με την παράγραφο (1) του
κανονισμού 11 της Κ.Δ.Π.164/2009

Για σκοπούς υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου με τη
χρήση του λογισμικού SBEMcy σας ενημερώνουμε ότι οι οδηγίες με Αρ. 3 και
Αρ.4 καταργούνται και αντικαθιστούνται από το επισυναπτόμενο Έντυπο
«Εισαγωγής Δεδομένων στο iSBEMcy».
1.
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους
Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες τόσο για γενική ενημέρωση όσο και για
πιστή εφαρμογή της.

(Νίκος Χατζηνικολάου)
για Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας
Αρμόδια Αρχή
ΓΖ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΑΡ. 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
iSBEMcy

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΓΕΝΙΚΑ

•
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας των αδιαφανών κατασκευών πρέπει να
υπολογίζεται με βάση τον «Οδηγό Θερμομόνωσης Κτιρίων» - 2η Έκδοση - 2010, τον
οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy – Υπηρεσία Ενέργειας –
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων – Εκδόσεις.
Οι υπολογισμοί αυτοί πρέπει να διατηρούνται στο Αρχείο του Ειδικευμένου
Εμπειρογνώμονα.
•
Στις περιπτώσεις έκδοσης ΠΕΑ για υφιστάμενες κατοικίες θα πρέπει να
ακολουθούνται τα βήματα που περιέχονται στον Οδηγό Πιστοποίησης Ενεργειακής
Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.mcit.gov.cy – Υπηρεσία Ενέργειας – Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων –
Εκδόσεις.
•
Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων στο
λογισμικό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για διευκρίνιση, προτού αποστείλετε
το ΠΕΑ για καταχώρηση στο Μητρώο στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 22409356 και
22409390.
•
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον κανονισμό 17 των Περί Ρύθμισης
της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίων)
Κανονισμούς του 2009 (Κ.Δ.Π. 164/200) ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας
υποχρεούται όπως διατηρεί Αρχείο με ΟΛΑ τα έγγραφα και δεδομένα που αφορούν
την έκδοση του ΠΕΑ, όπως αναφέρεται στον πιο πάνω κανονισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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1.
Στο λογισμικό πρόγραμμα θα πρέπει να εισάγονται το εμβαδό και ο
συντελεστής θερμοπερατότητας για όλα ανεξαιρέτως τα δομικά στοιχεία της
τοιχοποιίας.
Όσο αφορά τον υπολογισμό του εμβαδού της τοιχοποιίας που θα εισαχθεί στο
λογισμικό πρόγραμμα οι διαστάσεις πρέπει να υπολογίζονται ως εξής:
α) Πλάτος τοιχοποιίας υπολογίζεται από την εσωτερική επιφάνεια του
εξωτερικού τοίχου μέχρι τη μέση του εσωτερικού τοίχου της εφαπτόμενης ζώνης
β) Ύψος τοιχοποιίας υπολογίζεται από το πάτωμα της ζώνης μέχρι το πάτωμα
του υπερκείμενου χώρου
2.
Στην υποετικέτα – «Κατασκευές για δάπεδα/ταβάνια» της ετικέτας «Βάση
Δεδομένων» του λογισμικού όταν το δάπεδο είναι σε επαφή με το έδαφος θα πρέπει
o συντελεστή θερμοπερατότητας να σημειωθεί ότι έχει διορθωθεί (βλέπε Σχήμα 2.1)
Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας για δάπεδο σε
επαφή με το έδαφος πρέπει να γίνεται με βάση τον «Οδηγό Θερμομόνωσης
Κτιρίων» - 2η Έκδοση – 2010.

Σχήμα 2.1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ iSBEMcy

3.
Όταν για τους υαλοπίνακες δεν υπάρχουν στοιχεία για το T-Ηλιακό (Total
solar energy transmittance value) και το L-Ηλιακό (Light Transmittance value) τότε
πρέπει να χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή που δίνεται από τη «Βοήθεια» του
λογισμικού SBEMcy (πλήκτρο F1). Εάν ο ιδιοκτήτης προτίθεται και δεσμεύεται να
χρησιμοποιήσει υαλοπίνακα με καλύτερες θερμικές ιδιότητες, μπορείτε να εισάγετε
την τιμή του συγκεκριμένου υαλοπίνακα μόνο εάν αυτό φέρει τη σήμανση CE και η
Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) φυλάσσεται στο Αρχείο του
Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα.
4.
Ο «παράγοντας μετάδοσης» στο λογισμικό, που αφορά τον πρόβολο και τα
πτερύγια, πρέπει να υπολογιστεί με βάση τα αρχιτεκτονικά σχεδία που θα
κατατεθούν στην οικοδομική αρχή. Οι πίνακες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό βρίσκονται στη “Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων” (ΜΥΕΑΚ).
5.
Στην υποετικέτα – «Πόρτες» της ετικέτας «Γεωμετρίας» πρέπει να γίνεται
σωστή επιλογή για τον τύπο της πόρτας, π.χ. για Εξωτερική Πόρτα κατοικίας θα
πρέπει να γίνει επιλογή πόρτας του τύπου: «Πόρτες Προσωπικού».
6.
Σε καινούρια και υφιστάμενα κτίρια όλοι οι χώροι οι οποίοι εμπερικλείονται
στο όριο του κτιρίου θεωρούνται κλιματιζόμενοι (ψύξη και θέρμανση) (βλέπε ΜΥΕΑΚ
σελ.42 και 98).
7.
Ο μεικτός τρόπος λειτουργιάς του συστήματος HVAC (mixed mode) σημαίνει
μεικτό σύστημα κλιματισμού χώρου που συνδυάζει φυσικό αερισμό και μηχανικά
συστήματα συμπεριλαμβανόμενου αυτά του εξοπλισμού διανομής αέρα (αεραγωγοί,
ανεμιστήρες κ.λπ.). O μεικτός τρόπος λειτουργίας χρησιμοποιεί το κλιματιστικό μόνο
όταν αυτό είναι απαραίτητο και τον φυσικό αερισμό όταν είναι οικονομικά αποδοτικό
ή εφικτό για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών θερμικής άνεσης και μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας.
8.
Η εισαγωγή Δεδομένων στο iSBEMcy για το Σύστημα Ζεστού Νερού
Χρήσης (ΖΝΧ) πρέπει να γίνεται ως ακολούθως:
(α) Όταν το εξεταζόμενο κτίριο διαθέτει ηλιακό σύστημα τότε στην ετικέτα
για το Σύστημα ΖΝΧ δεν πρέπει να επιλέγει ότι το σύστημα είναι
αποθηκευτικό (βλέπε Σχήμα 8.1).
Ο όγκος του ηλιακού δοχείου αποθήκευσης θα πρέπει να εισαχθεί στην
ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας» (βλέπε σημείο 9/σελ.6-14).
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Σχήμα 8.1 – Κτίριο με Ηλιακό Σύστημα -

(β) Όταν το εξεταζόμενο κτίριο δεν διαθέτει ηλιακό σύστημα, άλλα το
σύστημα ζεστού νερού χρήσης διαθέτει αποθηκευτικό κύλινδρο τότε επιλέγετε
ότι το σύστημα είναι αποθηκευτικό και εισάγετε τον όγκο αποθήκευσης του
συστήματος (βλέπε Σχήμα 8.2).

Σχήμα 8.2 – Κτίριο Χωρίς Ηλιακό Σύστημα -
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9.
Η εισαγωγή Δεδομένων στο iSBEMcy για το Ηλιακό Σύστημα πρέπει να
γίνεται ως ακολούθως:
9.1 Αρχικά σημειώνεται ότι για σκοπούς υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης
κτιρίου με τη χρήση του λογισμικό SBEMcy το ηλιακό σύστημα μπορεί να
συνεισφέρει:


στο ζεστό νερό χρήσης
ή



στο ζεστό νερό χρήσης και για θέρμανση χώρου

 Όταν το ηλιακό σύστημα στο εξεταζόμενο κτίριο συνεισφέρει στο σύστημα
Θέρμανσης, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν τα πιο κάτω βήματα για να
υπολογισθεί και να εισαχθεί στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης η
συνεισφορά από το σύστημα ηλιακής θέρμανσης χώρου:
1. Εγκατάσταση του λογισμικού EPC Calculator for Solar Space Heating
(www.mcit.gov.cy – Υπηρεσία Ενέργειας – Ενεργειακή Απόδοση των
Κτιρίων – Μεθοδολογία και Λογισμικό).
2. Επιλέξετε το .nct file του εξεταζόμενου κτιρίου που ήδη έχετε τρέξει και
αποθηκεύσει με την χρήση του iSBEMcy_3.4.a.
3. Τρέξτε το πρόγραμμα EPC Calculator for Solar Space Heating πατώντας
στην επιλογή «Εξαγωγή ΠΕΑ».
4. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έχει ενημερωθεί και αντικαθιστά
το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο φάκελο εργασίας.
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9.2

Η ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας» χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
1 – Γενικά
2 - Ηλιακό δοχείο Αποθήκευσης και κύκλωμα συλλέκτη
3 - Δευτερεύουσα Ενέργεια και απώλειες συστήματος

Σχήμα 1: Ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας»
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9.2.1. Ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας» - Γενικά

Σχήμα 2: Ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας» – Γενικά
Απαιτήσεις Δεδομένων:
1 - Όνομα: Σημειώστε το όνομα του Ηλιακού Συστήματος που θα δημιουργήσετε.
2 - Για παροχή ΖΝΧ: Καθορίστε το όνομα του συστήματος ζεστού νερού χρήσης στο
οποίο το ηλιακό σύστημα θα συνεισφέρει (το όνομα αυτό έχει καθοριστεί στην
ετικέτα Σύστημα ΖΝΧ),
3 - Προσανατολισμός: Καθορίστε τον προσανατολισμό των ηλιακών πλαισίων.
4 - Κλίση: Καθορίστε την κλίση των ηλιακών πλαισίων σε μοίρες από το οριζόντιο
επίπεδο.
5 - Εμβαδό: Σημειώστε το ολικό εμβαδό των ηλιακών πλαισίων σε τετραγωνικά
μέτρα (Aperture Area)
6 - Το ηλιακό σύστημα συνεισφέρει για :
Ζεστό νερό χρήσης μόνο
ή
Ζεστό νερό χρήσης και για θέρμανση χώρου*
*Σημείωση: Η επιλογή ζεστό νερό και θέρμανση χώρου για να είναι ενεργή πρέπει
στην καρτέλα «Συστήματα HVAC – Γενικά» να σημειώσετε ότι το ηλιακό σύστημα
συνεισφέρει στο σύστημα θέρμανσης χώρου.
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7 - Τύπος σύνδεσης ηλιακών πλαισίων:
Αποθήκευση νερού (Water storage): Τα ηλιακά πλαίσια είναι ενωμένα με
αποθηκευτικό κύλινδρο ζεστού νερού
Υποδαπέδια θέρμανση (Underfloor heating): Τα ηλιακά πλαίσια είναι
ενωμένα απευθείας στο τερματικό θέρμανσης (π.χ. η μάζα του δαπέδου του
κτιρίου).
8 - Τύπος και παράμετροι ηλιακού πλαισίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12975-2
Ο χρήστης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις τύπους ηλιακών πλαισίων:
Επίπεδος συλλέκτης (Flat Plate)
Σωλήνες κενού (Evacuated Tube)
Χωρίς γυαλί (Unglazed)
*Παράμετροι ηλιακού πλαισίου:
nο (Μέγιστη απόδοση του ηλιακού πλαισίου)
α1 (αλγεβρική σταθερά)
α2 (αλγεβρική σταθερά)
ΙΑΜ (Συντελεστής γωνιάς πρόσπτωσης)
*Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχουν τιμές από έκθεση δοκιμών από την
κατασκευάστρια εταιρία σύμφωνα με το ΕΝ 12975-2, τότε οι πιο πάνω τέσσερεις
ιδιότητες του ηλιακού πλαισίου μπορούν να εισαχθούν στο κατάλληλο πεδίο.

9.2.2. Ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας» - Ηλιακό Δοχείο Αποθήκευσης και
Κύκλωμα Συλλέκτη -

Σχήμα 3: Ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργεια»– Ηλιακό δοχείο Αποθήκευσης και
κύκλωμα συλλέκτη
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Απαιτήσεις Δεδομένων:
1 - Ονομαστικός όγκος αποθήκευσης (Vs).
2 - Όγκος αποθήκευσης εφεδρικού δοχείου αν υπάρχει.
3 - Τύπος ηλιακού προθερμαντήρα:
• Ξεχωριστός ηλιακός κύλινδρος (Separate Solar Cylinder): Είναι ο
αποθηκευτικός κύλινδρος ζεστού νερού που εξυπηρετείται μόνο από τα
ηλιακά πλαίσια, χωρίς κανένα άλλο βοηθητικό θερμαντικό στοιχείο (βλέπε
σχήμα 4 και 5).
• Συνδυασμένος κύλινδρος (Combined Cylinder): Είναι ο αποθηκευτικός
κύλινδρος ζεστού νερού που εξυπηρετείται από τα ηλιακά πλαίσια και από
άλλο βοηθητικό θερμαντικό στοιχείο (βλέπε σχήμα 6 και 7).
Σημείωση: Στην περίπτωση του συνδυασμένου κυλίνδρου το άθροισμα του
ονομαστικού όγκου αποθήκευσης και εφεδρικού δοχείου πρέπει να είναι ο
ολικός όγκος του αποθηκευτικού κυλίνδρου ζεστού νερού που θα
χρησιμοποιηθεί.
4 - Τύπος δοχείου: Καθορίστε εάν ο αποθηκευτικός κύλινδρος είναι εγκατεστημένος
σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη.
5 - Ροή θερμότητας από τον εναλλάκτη θερμότητας ηλιακού κυκλώματος. Η ροή
θερμότητας από τον εναλλάκτη θερμότητας του ηλιακού κυκλώματος μπορεί να
ληφθεί από την έκθεση δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 12975-3.
6 - Συνολικός βαθμός απώλειας των σωληνώσεων του ηλιακού κυκλώματος.
Συμπεριλαμβάνονται οι ενώσεις μεταξύ των ηλιακών πλαισίων όπως επίσης και οι
σωληνώσεις που ενώνουν τα ηλιακά πλαίσια με τον αποθηκευτικό κύλινδρο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|
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Σχήμα 4: Σχηματικό για Ξεχωριστό Ηλιακό Κύλινδρο

Σχήμα 5: Σχηματικό για Ξεχωριστό Ηλιακό Κύλινδρο

Σημείωση: Ο ονομαστικός όγκος αποθήκευσης (Vs) απεικονίζεται με διακεκομμένη
γραμμή. Στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις ο όγκος εφεδρικού δοχείου είναι μηδέν.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|
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Σχήμα 6: Σχηματικό για Συνδυασμένο Κύλινδρο

Σχήμα 7: Σχηματικό για Συνδυασμένο Κύλινδρο
Σημείωση: Ο ονομαστικός όγκος αποθήκευσης (Vs) απεικονίζεται με διακεκομμένη
γραμμή. Για το σχήμα 6 και 7 ο ονομαστικός όγκος μπορεί να θεωρηθεί το 30% του
ολικού αποθηκευτικού όγκου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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9.2.3. Ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας» - Δευτερεύουσα Ενέργεια και
Απώλειες Συστήματος -

Σχήμα 8: Ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας»– Δευτερεύουσα Ενέργεια και απώλειες
συστήματος

Απαιτήσεις Δεδομένων:
1 - Συνολικός βαθμός απώλειας του αποθηκευτικού κυλίνδρου.
2 - Χώρος εγκατάστασης αποθηκευτικού κυλίνδρου.
Θερμαινόμενο χώρο
Μη θερμαινόμενο χώρο
Εγκατεστημένος εξωτερικά
3 - Απώλειες διανομής: Καθορίστε εάν οι σωληνώσεις που ενώνουν το ηλιακό
σύστημα με το βοηθητικό θερμαντικό στοιχείο είναι μονωμένες.
4 - Σύστημα κυκλοφορητή
Θερμοσιφωνικό σύστημα (φυσικής ροής)
Βεβιασμένο σύστημα χωρίς φωτοβολταϊκά (με τη χρήση κυκλοφορητή)
Βεβιασμένο σύστημα με φωτοβολταϊκά (με τη χρήση κυκλοφορητή)
Σημείωση: Στην περίπτωση του θερμοσιφωνικού συστήματος και βεβιασμένου
συστήματος ενωμένο με φωτοβολταϊκά (ΦΒ) η δευτερεύουσα ενέργεια λόγω
κυκλοφορητή είναι μηδέν. Στην περίπτωση του βεβιασμένου συστήματος χωρίς τη
χρήση φωτοβολταιϊκών υπάρχει η επιλογή να εισάγετε την ισχύ του κυκλοφορητή
που εξυπηρετεί το ηλιακό σύστημα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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9.3
Σημειώνεται ότι για όλες τις νέες κατοικίες πρέπει να ακολουθούνται οι
οδηγίες του Τεχνικού Οδηγού Ηλιακών Συστημάτων, στον οποίο καθορίζονται οι
ελάχιστες απαιτήσεις για τα δοχεία αποθήκευσης και για τους ηλιακούς συλλέκτες.
Μπορείτε να βρείτε τον Τεχνικό Οδηγό ηλιακών συστημάτων στην ιστοσελίδα
www.mcit.gov.cy – Υπηρεσία Ενέργειας – Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

|
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ΟΔΗΓΙΑ ΑΡ. 9

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φακ:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:

8.4.02.8.2/7
22409390
22304759
cellinopoulos@mcit.gov.cy

24 Μαΐου, 2013
Προς: Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες
Κυρίες/ Κύριοι,
ΘΕΜΑ: Έκδοση Οδηγίας (αρ.9) της Αρμόδιας Αρχής προς Ειδικευμένους
Εμπειρογνώμονες σύμφωνα με την παράγραφο (1) του κανονισμού 11 της
Κ.Δ.Π.164/2009
Έχω οδηγίες να επισυνάψω την Οδηγία (αρ.9) με θέμα, «Υπολογισμοί συντελεστή
θερμοπερατότητας για κατασκευές που δεν εμπεριέχονται στο κεφάλαιο 6 του οδηγού
θερμομόνωσης κτιρίων», το οποίο καλύπτει τις ακόλουθες κατασκευές:
• Τοιχοποιία αποτελούμενη από ξύλινο σκελετό
• Επικλινής θερμομονωμένη στέγη
• Τοιχοπετάσματα – υαλοπετάσματα
Παρακαλώ για πιστή εφαρμογή της.

(Ιωάννης Οικονομίδης)
για Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Αρμόδια Αρχή

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπολογισμοί συντελεστή θερμοπερατότητας για κατασκευές που δεν εμπεριέχονται στο κεφάλαιο 6 του
οδηγού θερμομόνωσης κτιρίων

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στα πλαίσια βελτίωσης του
υφιστάμενου οδηγού θερμομόνωσης κτιρίων εκδίδει συμπληρωματικό έγγραφο το οποίο καλύπτει τα ακόλουθα:
 Υπολογισμός Συντελεστή Θερμοπερατότητας κατασκευής αποτελούμενη από ξύλινο σκελετό
 Υπολογισμός Συντελεστή Θερμοπερατότητας επικλινούς θερμομονωμένης στέγης
Υπολογισμός Συντελεστή Θερμοπερατότητας τοιχοπετασμάτων – υαλοπετασμάτων (Curtain Walling)

1

Υπολογισμός Συντελεστή Θερμοπερατότητας Κατασκευής από Ξύλινο Σκελετό
Για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας μιας κατασκευής αποτελούμενης από ξύλινο σκελετό
ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:
-Υπολογισμός ποσοστιαίας επιφάνειας ξύλινης κατασκευής και θερμομονωτικού υλικού
-Υπολογισμός άνω ορίου αντίστασης (RU)
-Υπολογισμός κάτω ορίου αντίστασης (RL)
-Υπολογισμός ολικής αντίστασης κατασκευής (RΤ)
1) Παράδειγμα Υπολογισμού Συντελεστή Θερμοπερατότητας Ξύλινης Κατασκευής

75cm
1

2

Θερμικές αντιστάσεις των διαφόρων
υλικών που αποτελούν την τοιχοποιία
R1= 0.057 m2K/W
R2= 0.092 m2K/W
R3= 2.439 m2K/W

3

4

R4= 0.769 m2K/W

5
6

R5= 0.092 m2K/W

65cm
Σχήμα 1: Κατά μήκος τομή της κατασκευής αποτελούμενη από ξύλινο σκελετό

R6= 0.057 m2K/W
2

75cm

Τυπική Επαναλαμβανόμενη επιφάνεια
Atr = Ύψος x Πλάτος = 3 x 0.75 = 2.25 m2
Εμβαδό ξύλινου πλαισίου

10cm

Εγκάρσια διατομή = 3 x 0.1 = 0.3 m2
Διαμήκης διατομή = (0.65 x 0.1) x 3 = 0.195 m2
Atf = 0.3 + 0.195 = 0.495 m2

10cm

Ποσοστιαία επιφάνεια ξύλινης κατασκευής

300cm

F1 = Atf / Atr = 0.495 / 2.25 = 0.22
Ποσοστιαία επιφάνεια θερμομονωτικού υλικού
F2 = ( 1- F1) = (1-0.22) = 0.78
Σχήμα 2: Πλάγια Όψη Ξύλινου Σκελετού

Υπολογισμός άνω ορίου αντίστασης (RU)

3

Υπολογισμός κατώτερου ορίου αντίστασης (RL)

Υπολογισμός ολικής αντίστασης κατασκευής (RΤ)

Υπολογισμός Συντελεστή Θερμοπερατότητας Κατασκευής

Σημείωση
1) Για κατασκευή αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό τύπου “I beam” η πιο πάνω μεθοδολογία υπολογισμού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με ποσοστιαία επιφάνεια μεταλλικής κατασκευής ίσο με 0.07. Τυχόν διάκενο αέρος στην κατασκευή αγνοείται.
2) Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας της κατασκευής (UT ) θα εισαχθεί στη βάση δεδομένων στις κατασκευές για τοίχους.
4

Υπολογισμός Συντελεστή Θερμοπερατότητας επικλινής θερμομονωμένης
οροφής συνδυασμένης με οριζόντιο ταβάνι
Για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας μιας θερμομονωμένης επικλινούς οροφής ακολουθείστε
τα πιο κάτω βήματα:
-Πολλαπλασιάστε τη θερμική αντίσταση της επικλινούς κατασκευής με το συνημίτονο της γωνιάς κλίσεως της
οροφής (συνα)
- Ορίζεται ως θερμική αντίσταση αέρα μεταξύ στέγης και οριζόντιου ταβανιού, 0.16 m2K/W
- Εάν υπάρχει θερμομονωτικό υλικό στο οριζόντιο ταβάνι, τότε η θερμική αντίσταση του θερμομονωτικού υλικού
λαμβάνεται υπόψη και προστίθεται στον υπολογισμό της ολικής αντίστασης RT. Σε αντίθετη περίπτωση η τιμή
της θερμικής αντίστασης του οριζόντιου ταβανιού είναι μηδέν (0).

-Υπολογισμός ολικής αντίστασης κατασκευής (RΤ)
2) Παράδειγμα Υπολογισμού Συντελεστή Θερμοπερατότητας Επικλινής Θεμομονωμένης Κατασκευής
Θερμικές αντιστάσεις των
διαφόρων υλικών που αποτελούν
την κεκλιμένη κατασκευή
R1= 0.02 m2K/W

R2= 0.08 m2K/W
Μη κατοικήσιμος χώρος

R3= 1.51 m2K/W
R4= 0.16 m2K/W
R5 = 0

m2K/W

5

Για γωνιά κλίσεως στέγης, α = 30ο , τότε:

Σημειώσεις

1)

Ως εμβαδό οροφής στο λογισμικό SBEMcy θα εισαχθεί το οριζόντιο εμβαδό οροφής και η οροφή δηλώνεται ως
κεκλιμένη.

2)

Το ύψος ζώνης υπολογίζεται από το δάπεδο ορόφου μέχρι το δάπεδο του υπερκείμενου οριζόντιου ταβανιού.

3)

Σύμφωνα με τους οικοδομικούς κανονισμούς στην περίπτωση κατοικήσιμων δωματίων με επικλινή στέγη, το
ελάχιστο ύψος δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 1.80 μέτρα το δε μέσο ύψος του χώρου όχι μικρότερο από 2.60
μέτρα.

4)

Όταν η κεκλιμένη οροφή έχει κλίση μέχρι και 30ο από το οριζόντιο επίπεδο τότε αυτή θεωρείται οριζόντια και η
διεύθυνση της ροής θερμότητας λαμβάνεται από τον Πίνακα 6.1 του Οδηγού Θερμομόνωσης Κτιρίων ως
κατακόρυφη προς τα πάνω.

5)

Όταν η κεκλιμένη οροφή έχει κλίση μεγαλύτερη από 30ο από το οριζόντιο επίπεδο τότε αυτή θεωρείται κάθετη και
η διεύθυνση της ροής θερμότητας λαμβάνεται από τον Πίνακα 6.1 του Οδηγού Θερμομόνωσης Κτιρίων ως
οριζόντια.
6

Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας τοιχοπετασμάτων (Curtain Walling)

Ο Υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός τοιχοπετάσματος γίνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό τμήμα το
οποίο επαναλαμβάνεται περισσότερες της μιας φοράς στην πρόσοψη του κτιρίου.
Για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός τοιχοπετασματος, το αντιπροσωπευτικό τμήμα χωρίζεται
σε επιφάνειες με διαφορετικά θερμοφυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. υαλοπίνακες, αδιαφανή πετάσματα και κουφώματα).
Ο μέσος συντελεστής του τοιχοπετασματος υπολογίζεται από τους αντίστοιχους συντελεστές των επί μέρους στοιχείων
με την προσθήκη όρων που συνυπολογίζουν τη θερμική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους (γραμμικές
θερμογέφυρες).
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+

όπου:
UCW [W/(m2∙K)] ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του τοιχοπετάσματος,
Ug [W/(m2∙K)] ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας του υαλοπίνακα,
Up [W/(m2∙K)] ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας του πετάσματος,
Uf [W/(m2∙K)] ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας των πλαισίων,
Um [W/(m2∙K)] ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας των oρθοστατών,
Utr [W/(m2∙K)] ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας των τραβερσών,
Ψf,g [W/(m2∙K)] ο συντελεστής θερμικής διαπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου και υαλοπίνακα
Ψm,g [W/(m∙K)] ο συντελεστής γραμμικής διαπερατότητας στη συναρμογή ορθοστάτη και υαλοπίνακα
Ψtr,g [W/(m∙K)] ο συντελεστής γραμμικής διαπερατότητας στη συναρμογή τραβέρσας και υαλοπίνακα
Ψp [W/(m∙K)] ο συντελεστής γραμμικής διαπερατότητας στη συναρμογή πετάσματος και πλαισίων,
Ψm,f [W/(m∙K)] ο συντελεστής γραμμικής διαπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου κουφώματος και ορθοστάτη,
Ψtr,f [W/(m∙K)] ο συντελεστής γραμμικής διαπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου κουφώματος και τραβέρσας,
Ag [m2 ] το ολικό εμβαδό του υαλοστασίου,
Ap [m2 ] το ολικό εμβαδό πετάσματος,
Αm [m2 ] το ολικό εμβαδό ορθοστάτη,
Af [m2] το ολικό εμβαδό πλαισίου κουφώματος,
Atr [m2] το ολικό εμβαδό τραβέρσας,
If,g [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή κουφώματος και υαλοπίνακα κουφώματος,
Ιm,g [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή ορθοστάτη πλαισίου και υαλοπίνακα πλήρωσης
Itr,g [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή τραβέρσας πλαισίου και υαλοπίνακα πλήρωσης,
Ip [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή πετάσματος και πλαισίου τοιχοπετάσματος (στη θέση της τραβέρσας ή του ορθοστάτη),
Im,f [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή ορθοστάτη πλαισίου και κουφώματος,
8
Itr,f [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή τραβέρσας πλαισίου και κουφώματος

Πίνακες τιμών συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας τοιχοπετάσματος στις
επιφάνειες με διαφορετικά θερμοφυσικά χαρακτηριστικά

Τύπος πλαισίου τοιχοπετάσματος

Αλουμίνιο ή ξύλο για συνήθεις τύπους
εξαρτημάτων διαχωρισμού
Μέταλλο με θερμοδιακοπή για συνήθεις
τύπους εξαρτημάτων διαχωρισμού
Αλουμίνιο ή ξύλο για θερμικά βελτιωμένους
τύπους εξαρτημάτων διαχωρισμού
Μέταλλο με θερμοδιακοπη για θερμικά
βελτιωμένους τύπους εξαρτημάτων
διαχωρισμού

Γραμμική θερμοπερατότητα για διάφορους τύπους
υαλοπινάκων Ψm,g,Ψtr,g [W/m.K]
Διπλός ή Τριπλός
Διπλός ή Τριπλός υαλοπίνακας
υαλοπίνακας χωρίς
με επίστρωση χαμηλής
επίστρωση χαμηλής
εκπομπής
εκπομπής
0.08

0.11

0.15

0.19

0.06

0.08

0.10

0.12

*Πίνακας 1: Τιμές συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας Ψm,g και Ψtr,g που χρησιμοποιούνται σε ορθοστάτες και
τραβέρσες
Τύπος πετάσματος
Εσωτερική / Εξωτερική επένδυση
Αλουμίνιο / Γυαλί
Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Αλουμίνιο / Γυαλί
Χάλυβας / Γυαλί

Θερμική αγωγιμότητα
εξαρτημάτων διαχωρισμού
λ
[W/m.K]

Συντελεστής γραμμικής
θερμοπερατότητας
Ψp
[W/m.K]

Θερμομονωτικό πέτασμα με στρώση διακένου αέρα
-

0.13

Θερμομονωτικό πέτασμα χωρίς στρώση διακένου αέρα
0.20
0.40
0.20
0.40
0.20
0.40

0.20
0.29
0.18
0.20
0.14
0.18

*Πίνακας 2: Τιμές συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας Ψp για αδιαφανή πετάσματα
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Πίνακες τιμών συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας τοιχοπετάσματος στις
επιφάνειες με διαφορετικά θερμοφυσικά χαρακτηριστικά
Γραμμική θερμοπερατότητα για διάφορους τύπους υαλοπινάκων Ψf,g [W/m.K]

Τύπος πλαισίου

Διπλός ή Τριπλός υαλοπίνακας (6mm
υαλοστάσιο)
-χωρίς επίστρωση
- αέρας ή άλλο αέριο στο διάκενο

Διπλός ή Τριπλός υαλοπίνακας (6mm
υαλοστάσιο)
-χαμηλής εκπομπής υαλοστάσιο
* 1 επίστρωση για διπλό υαλοπίνακα
*2 επιστρώσεις για τριπλό υαλοπίνακα
- αέρας ή άλλο αέριο στο διάκενο

PVC ή ξύλο για συνήθεις τύπους
εξαρτημάτων διαχωρισμού
Μέταλλο με θερμοδιακοπή για
συνήθεις τύπους εξαρτημάτων
διαχωρισμού
Μέταλλο χωρίς θερμοδιακοπή για
συνήθεις τύπους εξαρτημάτων
διαχωρισμού
PVC ή ξύλο για θερμικά βελτιωμένους
τύπους εξαρτημάτων διαχωρισμού
Μέταλλο με θερμοδιακοπη για θερμικά
βελτιωμένους τύπους εξαρτημάτων
διαχωρισμού
Μέταλλο χωρίς θερμοδιακοπη για
θερμικά βελτιωμένους τύπους
εξαρτημάτων διαχωρισμού

0.06

0.08

0.08

0.11

0.02

0.05

0.05

0.06

0.06

0.08

0.01

0.04

*Πίνακας 3: Τιμές συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας Ψf,g για πλαίσιο
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Πίνακες τιμών συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας τοιχοπετάσματος στις
επιφάνειες με διαφορετικά θερμοφυσικά χαρακτηριστικά
α/α
1

2

3
4

Περιγραφή
Εφαρμογή
του
πλαισίου
κουφώματος
στο
πλαίσιο
τοιχοπετάσματος με την παρεμβολή διατομής αλουμινίου με
θερμοδιακοπή.
Εφαρμογή
του
πλαισίου
κουφώματος
στο
πλαίσιο
τοιχοπετάσματος με την παρεμβολή μιας διατομής με υλικό
χαμηλης θερμικής αγωγιμότητας (π.χ. πολυαμίδιο με 25% ίνες
γυαλιού).
Εφαρμογή
του
πλαισίου
κουφώματος
στο
πλαίσιο
τοιχοπετάσματος μέσω προεξοχής της θερμοδιακοπής του
κουφώματος.
Εφαρμογή
του
πλαισίου
κουφώματος
στο
πλαίσιο
τοιχοπετάσματος μέσω της επέκτασης διατομής αλουμινίου του
εξωτερικού πλαισίου.

Συντελεστής γραμμικής
θερμοπερατότητας Ψm,f ή Ψtr,f
0.11

0.05

0.07
0.07

*Πίνακας 4: Τιμές συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας Ψm,f και Ψtr,f στη συναρμογή πλαισίου τοιχοπετάσματος –
κουφώματος για διατομές αλουμινίου και σιδήρου

Είδος Συναρμογής

Συντελεστής γραμμικής
θερμοπερατότητας Ψm,f ή Ψtr,f

Utr ή Um> 2.0 (W/m2K)

0.02

Utr ή Um ≤ 2.0 (W/m2K)

0.04

*Πίνακας 5: Τιμές συντελεστών γραμμικής θερμοπερατότητας Ψm,f και Ψtr,f στη συναρμογή πλαισίου τοιχοπετάσματος –
κουφώματος για διατομές ξύλου και αλουμινίου

Σημείωση
*Αυτές οι τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες από μετρήσεις ή αναλυτικούς υπολογισμούς
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Παράδειγμα Υπολογισμού Συντελεστή Θερμοπερατότητας Τοιχοπετάσματος

Κινητό
υαλοστάσιο

Πλάτος Ορθοστάτη = 50 mm
Πλάτος Τραβέρσας = 50 mm
Πλάτος Πλαισίου = 80 mm
Εμβαδό αντιπροσωπευτικού τμήματος
A = 3.3 x 1.2 = 3.96 m2
Εμβαδό Ορθοστάτη

Πέτασμα

Am = 2 x (3.3 x 0.025) = 0.165 m2
Εμβαδό Τραβέρσας
Atr = 2 x (1.2 – 2 x 0.025) x 0.025 = 0.0575 m2
Atr = 2 x (1.2 – 2 x 0.025) x 0.050 = 0.115 m2

Σταθερό
υαλοστάσιο

Atr = 0.0575 + 0.115 = 0.1725 m2
Εμβαδό Πλαισίου
Af = 2 x (1.2 – 2 x 0.025) x 0.080 = 0.184 m2
Af = 2 x (0.89 x 0.080) = 0.142 m2
Af = 0.184 + 0.142 = 0.326 m2
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Υπολογισμοί εμβαδού και μήκος περιμέτρου επιμέρους στοιχείων
Εμβαδό κινητού υαλοστασίου

Εμβαδό σταθερού υαλοστασίου

Πλάτος υαλοστασίου

Πλάτος υαλοστασίου

1.2 – 2 x 0.025 – 2 x 0.080 = 0.99 m

1.2 – 2 x 0.025 = 1.15 m

Ύψος υαλοστασίου = 0.89 m

Ύψος υαλοστασίου

Ag = 0.99 x 0.89 = 0.881 m2

1.1 – 2 x 0.025 = 1.05 m
Ag = 1.15 x 1.05 = 1.207 m2

Εμβαδό πετάσματος
Πλάτος πετάσματος
1.2 – 2 x 0.025 = 1.15 m
Ύψος πετάσματος
1.1 – 2 x 0.025 = 1.05 m
Ap = 1.15 x 1.05 = 1.207 m2

Μήκος περιμέτρου συνδεσμολογίας επιφανειών με
διαφορετικά θερμοφυσικά χαρακτηριστικά
If,g (κινητού) = 2 x 0.99 + 2 x 0.89 = 3.76 m
If,g (σταθερού) = 2 x 1.15 + 2 x 1.05 = 4.40 m

Ip

= 2 x 1.15 + 2 x 1.05 = 4.40

Im,f = 2 x 1.05 = 2.1
Itr,f = 2 x 1.15 = 2.3
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Πίνακας Υπολογισμών

Ορθοστάτης
Τραβέρσα
Πλαίσιο

A
[m2]

U
[W/m2.K]

0.1650
0.1725
0.3264

2.2
1.9
2.4

Ορθοστάτης - Πλαίσιο
Τραβέρσα - Πλαίσιο

Υαλοστάσιο
Σταθερό
Κινητό
Πέτασμα

l
[m]

Ψ
[W/m.K]

A.U
[W/K]

Ψ.l
[W/K]

0.363
0.328
0.783

2.1

0.07 (πινάκας 4)

0.147

2.3

0.07 (πινάκας 4)

0.161

0.8811
1.2075

1.2
1.2

3.76
4.40

0.11 (πινάκας 1)
0.19 (πινάκας 3)

1.057
1.449

0.414
0.836

1.2075

0.46

4.4

0.18 (πινάκας 2)

0.556

0.792

4.536

2.35

Ολικό

3.96

Αcw .Ucw = Σ A .U + Σ Ψ.l

Σημειώσεις
1)

Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας της κατασκευής (Ucw ) θα εισαχθεί στη βάση δεδομένων στις
κατασκευές για τοίχους και υαλοπίνακες.

2)

Η τιμή του συντελεστή θερμοχωρητικότητας της κατασκευής θα ισούται με μηδέν.

3)

Ως εμβαδό κατασκευής στο λογισμικό SBEMcy θα εισαχθεί το εμβαδό των διαφανών και αδιαφανών στοιχείων
που την αποτελούν ξεχωριστά (τοιχοποιία και υαλοπίνακας), με την ίδια τιμή συντελεστή θερμοπερατότητας (Ucw ).
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ΓΕΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣEAK –

1.Εγκατάσταση Λογισμικού ΣEAK
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του
λογισμικού SEAK από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού, www.mcit.gov.cy.
Για την εγκατάσταση του λογισμικού ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες:
Προαπαιτούμενα
Στον υπολογιστή σας πρέπει να έχετε ήδη εγκαταστημένα τα ακόλουθα
προγράμματα:
i. Microsoft Windows operating system
ii. MS Access2007 ή νεότερη έκδοση της.
Συνεχίστε ως ακολούθως:
Βήμα1 – Λογισμικό SEAKv3001.zip
Βήμα2 – κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης και προχωρήστε
με την εγκατάσταση του λογισμικού

Η λειτουργία αυτού του εργαλείου δεν συνδέεται άμεσα με το SBEMcy.
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2.Ρυθμίσεις στον Υπολογιστή
Οδηγίες για τις Ρυθμίσεις στον Υπολογιστή σας:
Βήμα1: Επιλέξετε START/SETTINGS/Control Panel/ Regional and Language Settings

Βήμα2: Regional and Language Options - Regional Options και επιλέγετε από την
αναδιπλούμενη λίστα: «English United Kingdom».
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Βήμα3: Regional and Language Options - Advanced και επιλέγετε από την
αναδιπλούμενη λίστα: «Greek».
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3. Ρυθμίσεις στο Λογισμικό ΣEAK
Ανοίγοντας το λογισμικό ΣEAK ακριβώς κάτω από το κεντρικό μενού της Access
εμφανίζεται το μήνυμα «Security Warnings Automatic update of links has been
disabled» Options .
Πατήσετε το κουμπί Options και επιλέξετε την επιλογή Enable.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ στις ΦΟΡΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ του
ΣEAK -

1. Κύρια οθόνη –Κατάλογος επιλογής ενεργειών

Οι διαθέσιμες προς επιλογή ενέργειες και η λειτουργία τους παρουσιάζονται πιο
κάτω.
1.1 Άνοιγμα Αρχείου

Για το άνοιγμα αρχείων τύπου seak, τα οποία παράγει το πρόγραμμα για την
αποθήκευση των απαιτούμενων δεδομένων για την έκδοση των συστάσεων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου που συμπεριλαμβάνονται στο
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
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1.2 Καταχώρηση Δεδομένων

Περαιτέρω στοιχεία και επεξηγήσεις δίνονται στο Κεφάλαιο2.
1.3 Αποθήκευση Αρχείου Ως
Αποθήκευση του Αρχείου για το τρέχον έργο, δηλαδή αποθηκεύονται όλες οι
πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στα πεδία καταχώρησης δεδομένων.

Browse
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1.4 Εκτύπωση Έκθεσης Συστάσεων
Δείγμα της εκτυπωμένης έκθεσης των συστάσεων στο παράρτημα του οδηγού
χρήσης.

1.5 Διαγραφή Δεδομένων
Διαγράφονται όλες οι πληροφορίες που έχουν διατηρηθεί στα πεδία καταχώρησης
δεδομένων.

1.6 Εξοδος
Επιλογή Εξόδου από το Πρόγραμμα.
Εάν επιθυμείτε να αποθηκευτούν τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει πρέπει στο
Μήνυμα «Θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα πριν να κλείσετε το πρόγραμμα;»
να επιλέξετε «Yes».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -

Η οθόνη επιλογής ανά κατηγορία καταχώρησης δεδομένων φαίνεται πιο κάτω.
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1. Στοιχεία Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα

Τα πεδία με στοιχεία του ειδικευμένου εμπειρογνώμονα συμπληρώνονται
υποχρεωτικά και πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο
SBEMcy1.

1

Λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων αυτών καθορίζονται στην παράγραφο
3(οθόνη στοιχεία ειδικευμένου εμπειρογνώμονα) της Οδηγίας Αρ.5 προς τους ειδικευμένους
εμπειρογνώμονες που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή στις 19/5/2011 βάσει του κανονισμού 11 της
ΚΔΠ164/2009.
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2. Στοιχεία κτιρίου

Η επιλογή
γίνεται από
αναδιπλούμε
νη λίστα

Τα πεδία με στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας συμπληρώνονται
υποχρεωτικά και πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο
SBEMcy2.

2

Λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων αυτών καθορίζονται στην παράγραφο 2
(οθόνη στοιχεία κτιρίου) της Οδηγίας Αρ.5 προς τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που εκδόθηκε
από την αρμόδια αρχή στις 19/5/2011 βάσει του κανονισμού 11 της ΚΔΠ164/2009.
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3. Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου

Η φόρμα ενεργοποιείται, αφού πρώτα συμπληρωθούν οι δύο πρώτες φόρμες που
αφορούν τα Στοιχεία του Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα και την Τοποθεσία Έργου.
Τα πεδία με στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας συμπληρώνονται
υποχρεωτικά και πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο
SBEMcy3.

3

Λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων αυτών καθορίζονται στην παράγραφο 1
και 2(οθόνη στοιχεία έργου & οθόνη στοιχεία κτιρίου) της Οδηγίας Αρ.5 προς τους ειδικευμένους
εμπειρογνώμονες που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή στις 19/5/2011 βάσει του κανονισμού 11 της
ΚΔΠ164/2009.
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3.1 Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίου
Τα πεδία για την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
συμπληρώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται από την οθόνη
Κατατάξεις (Ratings) του SBEMcy και από το έγγραφο του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπως φαίνεται πιο κάτω.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα διαθέτει Ηλιακό
Σύστημα, το οποίο συνεισφέρει και στη θέρμανση χώρου τότε τα πεδία για την
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα
συμπληρώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται από το έγγραφο του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου.
SBEMcy

Έγγραφο του ΠΕΑ

Η τιμή της κατανάλωσης ενέργειας
από ΑΠΕ kWh/m2/yr λαμβάνεται
από το έγγραφο του ΠΕΑ κτιρίου.
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4. Χαρακτηριστικά Κτιρίου

Στην πιο πάνω φόρμα εισαγωγής δεδομένων καταχωρούνται σε καρτέλες(tabs) οι
πληροφορίες που αφορούν τα δομικά στοιχεία που συνιστούν μέρος του κελύφους
του κτιρίου και τα τεχνικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο αυτό.
Ακολούθως και μόνον όπου εφαρμόζεται γίνεται σύγκριση με τις απαιτήσεις
ελαχίστης ενεργειακής απόδοσης όπως αυτές καθαρίζονται στο σχετικό διάταγμα
που εκδίδεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
σύμφωνα με το άρθρο 15 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2012.

4.1 Γενικά
4.1.1 Δημιουργία και προσθήκη πεδίων εισαγωγής δεδομένων
Με το πάτημα του κουμπιού
φαίνεται πιο κάτω.

δημιουργούνται/προστίθενται νέα πεδία όπως

Δημιουργία
/Προσθήκη
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4.1.2 Αποθήκευση πεδίων εισαγωγής δεδομένων
Η αποθήκευση των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πεδία εισαγωγής
δεδομένων για κάθε καρτέλα (τοιχοποιία/οροφή/πάτωμα/παράθυρα/πόρτες)
γίνεται με το πάτημα του κουμπιού όπως φαίνεται πιο κάτω για τα δομικά στοιχεία.
Με αντίστοιχο τρόπο αποθηκεύονται οι πληροφορίες που αφορούν τα τεχνικά
συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα.

Αποθήκευση

4.1.3 Διαγραφή πεδίων εισαγωγής δεδομένων …
Η διαγραφή των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πεδία εισαγωγής
δεδομένων για κάθε καταχώρηση γίνεται με το πάτημα του κουμπιού
και όπως
φαίνεται πιο κάτω εμφανίζεται μήνυμα για την επιβεβαίωση της διαγραφής.

Διαγραφή
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4.2 Δομικά Στοιχειά
4.2.1 Τοιχοποιία
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του δομικού στοιχείου για σκοπούς
σύγκρισης με την μεγίστη επιτρεπόμενη τιμή.
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι τέσσερις.

4.2.2 Οροφή
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι δυο.
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4.2.3 Πάτωμα
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του δομικού στοιχείου για σκοπούς
σύγκρισης με την μεγίστη επιτρεπόμενη τιμή.
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι τέσσερις.

4.2.4 Παράθυρα
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
συντελεστής σκίασης για τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιείται η
ακόλουθη σχέση, σύμφωνα με το περί Ρύθμισης Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2013,
Κ.Δ.Π.432/2013:
Συντελεστής Σκίασης = Τηλιακό*fsh*fsun
όπου
Τηλιακό

Η συνολική μετάδοση θερμότητας για παράθυρα

fsh
fsun

Ο παράγοντας διορθώσεων σκίασης 4
Ο παράγοντας μείωσης για την κινητή ηλιακή προστασία 4

Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι τέσσερις.

4

Σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (βλέπε Κεφ. 4.1.12.2 «Κέρδος ηλιακής
θερμότητας μέσω διαφανών κατασκευών», σελ.53).
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4.2.5 Πόρτες
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του δομικού στοιχείου
συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου σε W/m2K
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι τέσσερις.
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4.3 Τεχνικά Συστήματα
4.3.1 Θέρμανση
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος θέρμανσης
εποχιακή απόδοση του συστήματος θέρμανσης
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι δυο, για τις
περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο και δεύτερο σύστημα, όπως φαίνεται πιο
κάτω.
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4.3.3 Ψύξη
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος ψύξης
εποχιακή απόδοση του συστήματος ψύξης
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι δυο, για τις
περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο και δεύτερο σύστημα.

4.3.4 Ζεστό Νερό Χρήσης
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.
εποχιακή απόδοση του συστήματος
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι μια
καταχώρηση.
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4.3.5 Φωτισμός
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του φωτισμού.
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι μια
καταχώρηση.
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4.3.6 Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι δυο.

4.3.7 Άλλο
Απαιτούμενες πληροφορίες:
περιγραφή του συστήματος
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι δυο.
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5. Προτεινόμενα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου

Στην πιο πάνω φόρμα εισαγωγής δεδομένων καταχωρούνται σε καρτέλες(tabs) τα
προτεινόμενα μετρά που αφορούν αναβάθμιση των δομικών στοιχείων που
συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου και των τεχνικών συστημάτων που είναι
εγκατεστημένα στο κτίριο αυτό.

5.1 Δομικά Στοιχεία
Απαιτούμενες πληροφορίες:
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του δομικού στοιχείου που συνιστά
μέρος του κελύφους του κτιρίου το οποίο αναβαθμίζεται
περιγραφή του προτεινομένου μέτρου αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης
του κτιρίου.
Η ετήσια κατανάλωση σε πρωτογενή ενέργεια που προκύπτει από τον
υπολογισμού με το SBEMcy κατόπιν της εφαρμογής του προτεινομένου μέτρου στο
συγκεκριμένο κτίριο.
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής της
εφαρμογής του προτεινομένου μέτρου στο συγκεκριμένο κτίριο.
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι επτά.
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5.2 Τεχνικά Συστήματα
Απαιτούμενες πληροφορίες:
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του τύπου του τεχνικού συστήματος το οποίο
αναβαθμίζεται ή προτείνεται να εγκατασταθεί στο κτίριο
περιγραφή του προτεινομένου μέτρου αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης
του κτιρίου.
Η ετήσια κατανάλωση σε πρωτογενή ενέργεια που προκύπτει από τον
υπολογισμού με το SBEMcy κατόπιν της εφαρμογής του προτεινομένου μέτρου
στο συγκεκριμένο κτίριο.
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής της
εφαρμογής του προτεινομένου μέτρου στο συγκεκριμένο κτίριο.
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι επτά.
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6. Προτεινόμενοι συνδυασμοί μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης του
κτιρίου

Απαιτούμενες πληροφορίες:
επιλογή των μεμονωμένων προτεινόμενων μέτρων που καταχωρηθήκαν στην
προηγούμενη φόρμα εισαγωγής δεδομένων για τα δομικά στοιχεία και τα τεχνικά
συστήματα, από αναδιπλούμενη λίστα, τα οποία περιλαμβάνονται στον
προτεινόμενο συνδυασμό.
Η ετήσια κατανάλωση σε πρωτογενής ενεργεία που προκύπτει από τον
υπολογισμού με το SΒΕΜcy κατόπιν της εφαρμογής του προτεινομένου
συνδυασμού μέτρων στο συγκεκριμένο κτίριο.
επιλογή από αναδιπλούμενη λίστα του εκτιμώμενου χρόνου αποπληρωμής της
εφαρμογής του προτεινομένου συνδυασμού μέτρων στο συγκεκριμένο κτίριο.
Σημειώνεται ότι μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων καταχωρήσεων είναι επτά.
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Ο τρόπος επιλογής των μέτρων που συναποτελούν τον συνδυασμό για τα δομικά
στοιχεία και τα τεχνικά συστήματα κάθε συνδυασμού φαίνονται πιο κάτω.

1ο
2ο
Βήμα
Βήμα
1ο Βήμα: Επιλογή αποπληρωμής της επένδυσης

3ο
Βήμα

2ο Βήμα: Εισαγωγή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που προκύπτει από τον
υπολογισμού με το SBEMcy κατόπιν της εφαρμογής του προτεινομένου συνδυασμού στο
συγκεκριμένο κτίριο.
3ο Βήμα:
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Σημειώνεται ότι οι συνδυασμοί των προτεινόμενων μέτρων πρέπει να είναι
τεχνικά υλοποιήσιμοι για το συγκεκριμένο κτίριο.
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7. Βέλτιστος Συνδυασμός
Το πρόγραμμα ταξινομεί αυτόματα τους συνδυασμούς και εντοπίζει τον βέλτιστο
προτεινόμενο συνδυασμό μέτρων για τον οποίο απαιτείται να συμπληρωθούν τα
πεδία με τα αποτελέσματα του υπολογισμών για την ενεργειακή κατανάλωση του
κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τα οποία λαμβάνονται από την οθόνη Ratings
(Κατατάξεις) του SBEMcy όπως φαίνεται πιο κάτω.

Τα δεδομένα αυτά καταχωρούνται στη φόρμα που φαίνεται πιο κάτω.
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8. Επιστροφή

Επιστροφή στο Αρχικό Μενού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού:
Ημερομηνία έκδοσης:
Ισχύει μέχρι:

Στοιχεία ειδικευμένου εμπειρογνώμονα
Όνομα Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα

Ανδρεας Καρουσιος

Αρ. Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα

AXXX54547

Όνομα Εργοδότη/Εταιρείας

Cyprus institute of energy

Διεύθυνση Εργασίας

Μεγαρο IRIS
Αγαπηνωρος 2

Ταχ.Κωδ.

1523

Επαρχία

Λευκωσία

Τηλ: 22656324

Email:

ena_email@tis_prokopis.com

Στοιχεία Κτιρίου
Όνομα έργου

οικια Μαριαννας Κωνσταντινου

Διεύθυνση

Δοιρανης 4, διαμ.102

Δήμος/Κοινότητα

Αγία Ειρήνη

Ταχ.Κώδ.

4552

Επαρχία

Λευκωσία

Φ/Σχ

Τμήμα

LXXI/E1

Πιστοποίηση κτιρίου

Μετά την κατασκευή

Τύπος κτιρίου

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Ωφέλιμο εμβαδό δαπέδου (m

245

Κτιριακό περιβάλλον

Κλιματιζόμενο

Τεμάχιο 635

5

Χαρακτηριστικά Κτιρίου
Εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας κτιρίου βάσει της Μεθοδολογίας Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίου σε kWh/m2 yr
Φωτισμός

16.55

Θέρμανση

59.52

Ψύξη

70.18

Ζεστό νερό χρήσης

11.09

Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο: ###### kW/m2 yr
Εκπομπες δίοξειδίου του άνθρακα

93.5

kgCO2 /m2 yr
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Δομικά Στοιχεία
Τοιχοποιία
Περιγραφή
Τύπος 1
Τύπος 2
Τύπος 3

θερμονωμενη εξωτερικα με πολυστερινη παχους
5εκ.
τοιχίο από σκυροδεμα θερμομονωμενο
εξωτερικα με πολυστερινη παχους 7εκ.
θερμομονωμενη εξωτερικα με πολυστερινη
παχους 5εκ

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας

Ελάχιστη
Απαίτηση

0.481

0.72

0.652

0.72

0.487

0.72

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας

Ελάχιστη
Απαίτηση

0.63

0.63

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας

Ελάχιστη
Απαίτηση

1.8

2

0.78

0.63

Σύγκριση*

Οροφή
Περιγραφή
Τύπος 1

επιπεδη οροφη θερμομονωμενη με πολυστερινη
παχους 4 εκ.

Σύγκριση*

Πάτωμα
Περιγραφή
Τύπος 1

πατωμα ισογειου (διαχωριζει από το υπογειο)

Τύπος 2

πατωμα 1ου οροφου σε πυλωτη με πολυστερινη
παχους 4 εκ. εξωτερικα

Σύγκριση*

Παράθυρα
Περιγραφή
Τύπος 1 διπλοι υαλοπινακες low-e με θερμοδιακοπτη
Τύπος 2 διπλοι υαλοπινακες με θερμοδιακοπτη

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας

Ελάχιστη
Απαίτηση

2.25

3.23

3.8

3.23

Σύγκριση*

Πόρτες
Περιγραφή
Τύπος 1

εξωτερικη πορτα κατοικιας

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας

Ελάχιστη
Απαίτηση

4.5

3.23

Σύγκριση*
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Τεχνικά Συστήματα
Σύστημα Θέρμανση
Περιγραφή
κύριο
δεύτερον

Εποχιακή απόδοση

Ελάχιστη
Απαίτηση

Σύγκριση

καυστηρας πετρελαιου 20kW

0.85

-

-

κλιματιστικα διαιρεμενου τυπου

2.8

-

-

Εποχιακή απόδοση

Ελάχιστη
Απαίτηση

Σύγκριση

3.2

-

-

Εποχιακή απόδοση

Ελάχιστη
Απαίτηση

Σύγκριση

0.7

-

-

Εποχιακή απόδοση

Ελάχιστη
Απαίτηση

Σύγκριση

-

-

-

Εποχιακή απόδοση

Ελάχιστη
Απαίτηση

Σύγκριση

-

-

-

Εποχιακή απόδοση

Ελάχιστη
Απαίτηση

Σύγκριση

4.5

-

-

Συστήμα Ψύξης
Περιγραφή
κλιματιστικα διαιρεμενου τυπου

κύριο

Ζεστό νερό χρήσης
Περιγραφή
ηλιακο συστημα 4τμ

κύριο
Φωτισμός

Περιγραφή
κύριο

Συνηθεις λαμπτηρες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Περιγραφή
κύριο

φωτοβολταικο συστημα

Άλλο
Περιγραφή
κύριο

ανακτηση θερμοτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα δομικά στοιχεία και τα τεχνικά συστήματα καθορίζονται στο
εκάστοτε διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου
Σύγκριση *:

Καλύτερο από την ελάχιστη απαίτηση
Ισούται με την ελάχιστη απαίτηση
Χειρότερο από την ελάχιστη απαίτηση
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Προτεινόμενα μέτρα αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης
Δομικά Στοιχεία
Ενδεικτική μείωση κατανάλωσης
Επένδυση
ενέργειας
KWh/m2 yr
%
απόδοση** αποπληρωμή***
Δ1: προσθηκη εξωτερικης κινητης σκιασης στα παραθυρα
με συντελEστη σκιασης 0.4
Δ2: αλλαγη ξυλινης πορτας με πορτα με συντελεστη
θερμοπερατητας 1.8

73.34

78.86

327.49

99.83

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πάνω μέτρα έχουν ταξινομηθεί βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας που επιφέρουν στο κτίριο

Τεχνικά Συστήματα
Ενδεικτική μείωση
κατανάλωσης ενέργειας
KWh/m2 yr
%
Τ1: καυστηρας LPG με εποχιακη αποδοση 1,0

124.36

83.07

Τ2: αντικατασταση των κλιματιστικων διαιρεμενου τυπου
με συστηματα με SCOP=3.6 και SEER=3.8
Τ3: Εγκατασταση συστηματος ανακτησης θερμοτητας με
εποχιακη αποδοση 4.2

111.23

81.98

130.64

83.58

Επένδυση
απόδοση** αποπληρωμή***

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πάνω μέτρα έχουν ταξινομηθεί βάσει της εξοικονόμησης ενέργειας που επιφέρουν στο κτίριο

**Απόδοση επένδυσης:

Χαμηλή (εξοικονόμηση ενέργειας <10%)
Μεσαία (εξοικονόμηση ενέργειας 10% έως 20%)
Υψηλή (εξοικονόμηση ενέργειας > 20%)

***Απόπληρωμή επένδυσης:

Βραχυπρόθεσμη (μέχρι 3 χρονια)
Μεσοπρόθεσμη ( 3 έως 7 χρονια)
Μακροπρόθεσμη (>7 χρονια)
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Προτεινόμενοι συνδυασμοί μέτρων αναβάθμισης
Ενδεικτική μείωση κατανάλωσης
Επένδυση
ενέργειας
KWh/m2 yr
%
απόδοση** αποπληρωμή***
Σ1

Δ1 & Τ1 & Τ2

154.24

46.8

Σ2

Δ1 & Δ2 & Τ2 & Τ3

164.39

49.88

Σ3

Δ1 & Δ2 & Τ1 & Τ2 & Τ3

180.64

54.81

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιο πάνω αποτελούν τεχνικά και οικονομικά εφικτούς συνδυασμούς εφαρμογής των επιμέρους προτεινόμενων μέτρων της
προηγούμενης σελίδας.

Βέλτιστος συνδυασμός μέτρων αναβάθμισης
Ο βέλτιστος συνδυασμός μέτρων αναβάθμισης ως προς τη σχέση κόστους- οφέλους είναι ο συνδυασμός Σ3
Μετά την εφαρμογή των μέτρων αυτού του συνδυασμού το κτίριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία
η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται σε
και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε

148.95
43.8

B

2

kWh/m yr

KgCO /m2 yr.
2

Η επιμέρους κατανάλωση ενέργειας μετά την εφαρμογή των μέτρων όπως προτείνονται στο βέλτιστο συνδυασμό
φαίνεται πιο κάτω.

Εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας κτιρίου βάσει της Μεθοδολογίας Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίου σε kWh/m2 yr
Φωτισμός

16.67

Θέρμανση

8.06

Ψύξη

43.99

Ζεστό Νερό Χρήσης

7.76
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άλλες Πληροφορίες
1:

Τα προτεινόμενα μέτρα και οι συνδυασμοί τους που καταγράφονται από τον ειδικευμένο
εμπειρογνώμονα στο παρόν έγγραφο είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και είναι
εφικτή η εκτίμηση του φάσματος των περιόδων αποπληρωμής τους. Εντούτοις, η εκτιμώμενη
εξοικονόμηση κατανάλωση ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε προτεινόμενο μέτρο και ο χρόνος
αποπληρωμής του αποτελούν μια ένδειξη αφού βασίζονται σε υπολογισμούς που γίνονται βάσει της
συνήθους χρήσης του κτιρίου.

2:

Για περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες από Ενεργειακούς Ελεγκτές ή/και την
Επιθεώρηση των Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού για το συγκεκριμένο κτίριο απευθύνεστε
στην Αρμόδια Αρχή που είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(www.mcit.gov.cy).

3:

Τα προτεινόμενα μέτρα και οι συνδυασμοί τους που καταγράφονται από τον ειδικευμένο
εμπειρογνώμονα στο παρόν έγγραφο είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και είναι
εφικτή η εκτίμηση του φάσματος των περιόδων αποπληρωμής τους. Εντούτοις, η εκτιμώμενη
εξοικονόμηση κατανάλωση ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε προτεινόμενο μέτρο και ο χρόνος
αποπληρωμής του αποτελούν μια ένδειξη αφού βασίζονται σε υπολογισμούς που γίνονται βάσει της
συνήθους χρήσης του κτιρίου.

4:

Για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και
χρηματοδοτικές δυνατότητες με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας ή τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο συγκεκριμένο κτίριο απευθύνεστε στην Αρμόδια Αρχή που είναι το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy) και στο Ίδρυμα Ενέργειας
Κύπρου (www.cie.org.cy).
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Γ.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μετά την αποπεράτωση των υπολογισμών για την έκδοση του ΠΕΑ, παράγονται από
το SBEMcy, μεταξύ άλλων, δυο (2) ηλεκτρονικά αρχεία που βρίσκονται
αποθηκευμένα στο:
C:/MCIT/iSBEM-CY3.3dP07/Projects/
Σε συνέχεια του παραδείγματος του μέρους Α και Β, τα αρχεία αυτά είναι τα
ακόλουθα:
AΒXX111111_01JUL2010_ L&Dcenter.nct
AΒXX111111_01JUL2010_ L&Dcenter_epc[epc_g].pdf

-

Το αρχείο αυτό
δεν υποβάλλεται
για καταχώρηση

Επιπρόσθετα το ηλεκτρονικο αρχείο τύπου seak που παραγέται απο το εργαλείο έκδοσης των συστάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (ΣEAK) και το
οποίο αποθηκεύεται με ονομασία ακριβώς την ίδια με αυτή που διδέται κατα την αποθήκευση των υπολογισμών του SBEMcy, όπως φαίνεται πιο κάτω
-

AΒXX111111_01JUL2010_ L&Dcenter.seak

1.9
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΕΕΒΤ:
Τηλ:
Φαξ:
e-mail:

8.4.02.5.4
+ 357 22 409356
+ 357 22304759
epbd_qualifiedexperts@cytanet.com.cy

6Φεβρουαρίου,2015

Προς: Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες
Κυρίες/ Κύριοι,
ΘΕΜΑ: Έκδοση της Οδηγίας (αρ.11) της Αρμόδιας Αρχής προς Ειδικευμένους
Εμπειρογνώμονες σύμφωνα με την παράγραφο (1) του κανονισμού 11 των Περί
Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακή Πιστοποίηση των
Κτιρίων)Κανονισμοί του 2009 και 2014

Για σκοπούς υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με τη χρήση
της νέας έκδοσης του λογισμικού «iSBEM-CY 3.4.a» σας ενημερώνουμε τα
ακόλουθα:
1.
Καταργείται η παράγραφος Α.2. «ΟΘΟΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ» στη
σελίδα 1.5 του Οδηγού «Ετοιμασία και Υποβολή του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για Καταχώρηση στο Μητρώο» της
Οδηγίας Αρ.5 με ημερομηνία έκδοσης 19/5/2011 και αντικαθίσταται
με το Παράρτημα1.
2.
Καταργείται η παράγραφος 6 στη σελίδα 4 «Εισαγωγή Δεδομένων στο
Λογισμικό iSBEMcy» της Οδηγίας Αρ.8 με ημερομηνία έκδοσης
30/11/2012 και αντικαθίσταται με το Παράρτημα2.
3.
Καταργείται η παράγραφος 9.1 στη σελίδα 6 «Εισαγωγή Δεδομένων
στο Λογισμικό iSBEMcy» της Οδηγίας Αρ.8 με ημερομηνία έκδοσης
30/11/2012 και αντικαθίσταται με το Παράρτημα3.
4.
Καταργείται η παράγραφος 3. «Ενεργειακά Χαρακτηριστικά Κτιρίου»
του Κεφ.2 στη σελίδα 14 του Οδηγού «Χρήσης Εργαλείου ΣΕΑΚ για την
ετοιμασία των Συστημάτων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίου» της Οδηγίας Αρ.10 με ημερομηνία έκδοσης 8/01/2014 και
αντικαθίσταται με το Παράρτημα4.
Η παρούσα οδηγία πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους Ειδικευμένους
Εμπειρογνώμονες τόσο για γενική ενημέρωση όσο και για πιστή εφαρμογή της.

(Νίκος Χατζηνικολάου)
για Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Αρμόδια Αρχή
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
http://www.mcit.gov.cy
[ΓΖ]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
«Ετοιμασία και Υποβολή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για
Καταχώρηση στο Μητρώο»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
«Εισαγωγή Δεδομένων στο Λογισμικό iSBEMcy»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ iSBEMcy
3.
Όταν για τους υαλοπίνακες δεν υπάρχουν στοιχεία για το T-Ηλιακό
(Total solar energy transmittance value) και το L-Ηλιακό (Light Transmittance
value) τότε πρέπει να χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή που δίνεται από
τη «Βοήθεια» του λογισμικού SBEMcy (πλήκτρο F1). Εάν ο ιδιοκτήτης
προτίθεται και δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει υαλοπίνακα με καλύτερες
θερμικές ιδιότητες, μπορείτε να εισάγετε την τιμή του συγκεκριμένου
υαλοπίνακα μόνο εάν αυτό φέρει τη σήμανση CE και η Δήλωση
Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) φυλάσσεται στο Αρχείο του
Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα.
4.
Ο «παράγοντας μετάδοσης» στο λογισμικό, που αφορά τον πρόβολο
και τα πτερύγια, πρέπει να υπολογιστεί με βάση τα αρχιτεκτονικά σχεδία που
θα κατατεθούν στην οικοδομική αρχή. Οι πίνακες που πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό βρίσκονται στη “Μεθοδολογία
Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων” (ΜΥΕΑΚ).
5.
Στην υποετικέτα – «Πόρτες» της ετικέτας «Γεωμετρίας» πρέπει να
γίνεται σωστή επιλογή για τον τύπο της πόρτας, π.χ. για Εξωτερική Πόρτα
κατοικίας θα πρέπει να γίνει επιλογή πόρτας του τύπου: «Πόρτες
Προσωπικού».
6.
Σε καινούρια και υφιστάμενα κτίρια όλοι οι χώροι οι οποίοι
εμπερικλείονται στο όριο του κτιρίου θεωρούνται κλιματιζόμενοι (ψύξη και
θέρμανση) (βλέπε ΜΥΕΑΚ σελ.42 και 98).
7.
Ο μεικτός τρόπος λειτουργιάς του συστήματος HVAC (mixed mode)
σημαίνει μεικτό σύστημα κλιματισμού χώρου που συνδυάζει φυσικό αερισμό
και μηχανικά συστήματα συμπεριλαμβανόμενου αυτά του εξοπλισμού
διανομής αέρα (αεραγωγοί, ανεμιστήρες κ.λπ.). O μεικτός τρόπος λειτουργίας
χρησιμοποιεί το κλιματιστικό μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο και τον φυσικό
αερισμό όταν είναι οικονομικά αποδοτικό ή εφικτό για σκοπούς βελτίωσης των
συνθηκών θερμικής άνεσης και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.
8.
Η εισαγωγή Δεδομένων στο iSBEMcy για το Σύστημα Ζεστού Νερού
Χρήσης (ΖΝΧ) πρέπει να γίνεται ως ακολούθως:
(α) Όταν το εξεταζόμενο κτίριο διαθέτει ηλιακό σύστημα τότε στην
ετικέτα για το Σύστημα ΖΝΧ δεν πρέπει να επιλέγει ότι το σύστημα είναι
αποθηκευτικό (βλέπε Σχήμα 8.1).
Ο όγκος του ηλιακού δοχείου αποθήκευσης θα πρέπει να εισαχθεί στην
ετικέτα «Πηγή Ηλιακής Ενέργειας» (βλέπε σημείο 9/σελ.6-14).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΓΖ]

|

4

Σελίδα 3 από 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
«Εισαγωγή Δεδομένων στο Λογισμικό iSBEMcy»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ iSBEMcy
9.
Η εισαγωγή Δεδομένων στο iSBEMcy για το Ηλιακό Σύστημα πρέπει
να γίνεται ως ακολούθως:
9.1 Αρχικά σημειώνεται ότι για σκοπούς υπολογισμού της ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου με τη χρήση του λογισμικό SBEMcy το ηλιακό σύστημα
μπορεί να συνεισφέρει:


στο ζεστό νερό χρήσης
ή



στο ζεστό νερό χρήσης και για θέρμανση χώρου

Όταν το ηλιακό σύστημα στο εξεταζόμενο κτίριο συνεισφέρει στο
σύστημα
Θέρμανσης, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν τα πιο κάτω βήματα για να
υπολογισθεί και να εισαχθεί στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης η
συνεισφορά από το σύστημα ηλιακής θέρμανσης χώρου:



1. Εγκατάσταση του λογισμικού EPC Calculator for Solar Space
Heating (www.mcit.gov.cy – Υπηρεσία Ενέργειας – Ενεργειακή
Απόδοση των Κτιρίων – Μεθοδολογία και Λογισμικό).
2. Επιλέξετε το .nct file του εξεταζόμενου κτιρίου που ήδη έχετε τρέξει
και αποθηκεύσει με την χρήση του iSBEMcy_3.4.a.
3. Τρέξτε το πρόγραμμα EPC Calculator for Solar Space Heating
πατώντας στην επιλογή «Εξαγωγή ΠΕΑ».
4. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έχει ενημερωθεί και
αντικαθιστά το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στο
φάκελο εργασίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Οδηγός «Χρήσης Εργαλείου ΣΕΑΚ για την ετοιμασία των Συστημάτων βελτίωσης
της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου»
3.1 Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίου
Τα πεδία για την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
συμπληρώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται από την οθόνη
Κατατάξεις (Ratings) του SBEMcy και από το έγγραφο του Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) όπως φαίνεται πιο κάτω.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα διαθέτει Ηλιακό
Σύστημα, το οποίο συνεισφέρει και στη θέρμανση χώρου τότε τα πεδία για την
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα
συμπληρώνονται σύμφωνα με τα δεδομένα που λαμβάνονται από το έγγραφο του
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου.
SBEMcy

Έγγραφο του ΠΕΑ

[ΓΖ]
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Μέθοδος
Υπολογισμού Μέσου
Συντελεστή
Θερμοπερατότητας
Δομικών Στοιχείων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΜΑΙΟΣ 2015

Διευκρινήσεις Οδηγιών

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φακ:
Τηλ:
Φαξ:
E-mail:

8.4.02.8.2
22409396
22304759
nhadjinikolaou@mcit.gov.cy

08 Ιουνίου, 2012
Προς: Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες
Κυρίες/ Κύριοι,
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Οδηγία (αρ.7) προς Ειδικευμένους
Εμπειρογνώμονες που εκδόθηκε στις 16 Μαΐου 2012
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Η αναγραφή στο ΠΕΑ της διεύθυνσης του κτιρίου είναι σημαντική πρώτιστα
ως το στοιχείο που καθορίζει την ταυτότητα του κτιρίου. Κατά δεύτερον, το
ΠΕΑ αποτελεί το μέσο που παρέχει στον ιδιοκτήτη καθώς και στον εκάστοτε
υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση
του συγκεκριμένου κτιρίου.
2. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του, σύμφωνα με την
Κ.Δ.Π.164/2009, δηλώσουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο δεν διαθέτει διεύθυνση
τότε ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας οφείλει:
i.

Να διατηρεί στο Αρχείο του ανάλογα δικαιολογητικά τα οποία
τεκμηριώνουν την πιο πάνω αναφορά.

ii.

Να αναγράφει στο ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο υποβάλλει το ΠΕΑ
για καταχώρηση, ότι το εν λόγω κτίριο δεν διαθέτει διεύθυνση.

iii.

Να καταχωρεί στο λογισμικό iSBEMcy στην ετικέτα
«Γενικά»
υποετικέτα «Στοιχεία Έργου» στο πεδίο Διεύθυνσης Κτιρίου κατά
περίπτωση και συμφώνα με τα πιο κάτω παραδείγματα:

Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία
Τηλ.: 22 867100 Φαξ: 22 375120 Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy

1

Α). Παράδειγμα 1:

Β). Παράδειγμα 2:

2
Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία
Τηλ.: 22 867100 Φαξ: 22 375120 Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy

Ως εκ τούτου, καλείστε όπως εφαρμόζετε τα παραπάνω όταν ετοιμάζετε και
αποστέλλετε ΠΕΑ για καταχώρηση στο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση το ΠΕΑ δεν
θα γίνεται δεκτό για καταχώρηση. Σημειώνεται ότι η σχετική τεκμηρίωση ενδεχομένως
να σας ζητηθεί κατά την υποβολή ή μετά την καταχώρηση του ΠΕΑ στο Μητρώο.

(Νίκος Χατζηνικολάου)
για Διευθυντή Υπηρεσίας Ενέργειας
Αρμόδια Αρχή

3
Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία
Τηλ.: 22 867100 Φαξ: 22 375120 Ιστοσελίδα: http://www.mcit.gov.cy

