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Αριθμός 33
Ο ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΝΟΜΟ
__________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 14(1)
Δπίζεκε Δθεκεξίδα,
ηεο Δ.Δ.: L 153,
18.6.2010, ζ.13.
142(Η) ηνπ 2006
30(Η) ηνπ 2009
210(I) ηνπ 2012.

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ην Άξζξν 3 θαη ην Παξάξηεκα Η ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
19εο Μαΐνπ 2010, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ»,
ν Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ
ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 14 ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκσλ ηνπ 2006 έσο 2012, εθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα.

πλνπηηθφο ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ
Κηηξίσλ (Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίνπ) Γηάηαγκα ηνπ 2015.

Δξκελεία.

2.-(1) Σν παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκνπο ηνπ
2006 έσο 2012·
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά,
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ ην Νφκν.

Μεζνδνινγία
ππνινγηζκνχ
ελεξγεηαθήο
απφδνζεο θηηξίνπ.
Παξάξηεκα.

3. Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα.
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Καηάξγεζε.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα
Παξάξηεκα
Σξίην(Η): 11.12.2009.

4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ην πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο
Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίνπ)
Γηάηαγκα ηνπ 2009 θαηαξγείηαη.

Έλαξμε ηζρχνο.

5. Σν παξφλ Γηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
__________________
Έγηλε ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2014.
ΓΗΧΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ,
Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Μεθοδολογία Υπολογισμού της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Φεβρουάριος 2015
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Απηφ ην έγγξαθν, καδί κε ην ινγηζκηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε απηφ, αλαπηχρζεθε απφ ηελ Infotrend
Innovations θαη ηελ BRE γηα ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
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ΜΔΡΟ Α
1. Δηζαγσγή
1.1.

θνπόο

θνπφο ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ είλαη λα θαηαγξαθνχλ κε ιεπηνκέξεηα νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο
ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ; ζηε βάζε ηεο Μεζνδνινγίαο Τπνινγηζκνχ
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίνπ (ζην εμήο ε «ΜΤΔΑΚ») κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ηεο ΜΤΔΑΚ
ηνπ SBEMcy (ζην εμήο ην «SBEMcy»), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα εηζαγσγήο.
ε πξνέιεπζε θάζε δεδνκέλνπ εηζαγσγήο.
νη παξαδνρέο πνπ έρνπλ γίλεη.
νη αιγφξηζκνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.
ε πξνέιεπζε απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ.
ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα.
ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηαη.
ην πιαίζην ηνπ SBEMcy αλαπηχρζεθε παξάιιεια θαη κία δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο (interface) ην
iSBEMcy (ζην εμήο «iSBEMcy»), ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην SBEMcy,
εκεηψλεηαη, φηη, φπσο αλαιχεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, νη ρξήζηεο ηνπ SBEMcy
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ άιιε δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο, ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ηε ΜΤΔΑΚ,
θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.

1.2.

ε πνηνπο απεπζύλεηαη;

Σν παξφλ έγγξαθν πξννξίδεηαη λα παξνπζηάζεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ΜΤΔΑΚ θαη πξννξίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί απφ:
ηνπο Δηδηθεπκέλνπο Δκπεηξνγλψκνλεο.
ηελ νκάδα αλάπηπμεο ηεο ΜΤΔΑΚ, σο έγγξαθν αλαθνξάο.
ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ (ΤΔΔΒΣ), σο έγγξαθν αλαθνξάο ηνπ
ηξφπνπ εθαξκνγήο ηεο ΜΤΔΑΚ.
ηνπο πξνγξακκαηηζηέο αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ πξνζνκνίσζεο θαη ελαιιαθηηθψλ δηεπαθψλ.
άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ελεξγεηαθή πξνζνκνίσζε θηηξίσλ.
πξνκεζεπηέο θηηξηαθψλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ.
ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο ηνπ εξγαιείνπ, φπσο:
αξρηηέθηνλεο
πνιηηηθνχο κεραληθνχο
κεραλνιφγνπο κεραληθνχο
ειεθηξνιφγνπο κεραληθνχο
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2. Τπόβαζξν
Σν άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2010/31/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ (ζην εμήο «Οδεγία
2010/31/ΔΚ») θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ζηε βάζε ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο
2010/31/ΔΚ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη αλαπηπρζεί ε ΜΤΔΑΚ. Ζ ΜΤΔΑΚ έρεη θαζνξηζηεί ζηε βάζε ησλ
πξφηππσλ πνπ έρεη εθδψζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (ζην εμήο ε «CEN») γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθή απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθήο
απφδνζεο.

2.1.

Απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2010/31/EK

Ζ Οδεγία 2010/31/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαιεί θάζε θξάηνο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο λα πξνσζήζεη ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ζέηνληαο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, αμηνινγψληαο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε πάλσ ζε
νκνηφκνξθε βάζε θαη πηζηνπνηψληαο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ θηηξίσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε Οδεγία 2010/31/ΔΚ θαιεί ηα θξάηε κέιε φπσο:












Θεζπίζνπλ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (Άξζξν 3).
Καζνξίζνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, παξέρνληαο ηε
δπλαηφηεηα επηβνιήο δηαθνξεηηθψλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ζηα λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα θαη
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θηηξίσλ (Άξζξν 4).
Τπνινγίζνπλ ηα βέιηηζηα απφ πιεπξάο θφζηνπο επίπεδα ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ
ελεξγεηαθήο απφδνζεο (Άξζξν 5).
Γηαζθαιίζνπλ φηη πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο λέσλ θηηξίσλ ιακβάλνληαη ππφςε ε ηερληθή,
πεξηβαιινληηθή θαη ε νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ πςειήο
απφδνζεο (Άξζξν 6).
Λακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα θηίξηα πνπ πθίζηαληαη αλαθαίληζε
κεγάιεο θιίκαθαο αλαβαζκίδνληαη ψζηε λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ (Άξζξν 7).
Θεζπίζνπλ ζπζηεκηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ νξζή
εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαζηνζνιφγηζε, ξχζκηζε θαη έιεγρν ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
εγθαζίζηαληαη ζε πθηζηάκελα θηίξηα (Άξζξν 8).
Γηαζθαιίζνπλ φηη έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020 φια ηα λέα θηίξηα λα απνηεινχλ θηίξηα κε ζρεδφλ
κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (Άξζξν 9).
Θεζπίζνπλ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ (Άξζξν 11).
Δμαζθαιίζνπλ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα θηίξηα ή θηηξηαθέο κνλάδεο
πνπ θαηαζθεπάδνληαη, γηα θηίξηα ή θηηξηαθέο κνλάδεο πνπ πσινχληαη ή εθκηζζψλνληαη θαη θηίξηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δεκφζηα αξρή θαη επηζθέπηεηαη ζπρλά ην θνηλφ (Άξζξν 12).
Καζηεξψζνπλ ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ πξνζηηψλ ηκεκάησλ ζπζηεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ νλνκαζηηθήο
ηζρχνο εμφδνπ απφ 12 kW (Άξζξα 14 θαη 15).
Δμαζθαιίζνπλ φηη ε πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ θαη ε επηζεψξήζε ησλ
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ δηεμάγνληαη κε αλεμάξηεην ηξφπν απφ δηαπηζηεπκέλα
άηνκα εγγεγξακκέλα ζε κεηξψν πνπ ηεξεί ε αξκφδηα αξρή (Άξζξν 17).

2.1.1.

Θέζπηζε κεζνδνινγίαο

Σν Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2010/31/EΚ απαηηεί ηε ζέζπηζε κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Κχπξνο αλέπηπμε ηε ΜΤΔΑΚ.
Σν Παξάξηεκα I ηεο Οδεγίαο 2010/31/EΚ πξνβιέπεη φηη ε ΜΤΔΑΚ θαζνξίδεηαη ιακβαλνκέλσλ
ππφςε, ηνπιάρηζηνλ, ησλ αθφινπζσλ παξαγφλησλ:
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α) ηα αθφινπζα πξαγκαηηθά ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εζσηεξηθψλ δηαρσξηζκάησλ ηνπ):
(i)

ζεξκνρσξεηηθφηεηα·

(ii)

ζεξκνκφλσζε·

(iii)

παζεηηθή ζέξκαλζε·

(iv) ζηνηρεία ςχμεο·
(v)

ζεξκηθέο γέθπξεο·

β)
εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη παξνρή
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεξκνκνλψζεσλ ηνπο·

δεζηνχ

λεξνχ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

γ)

εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ·

δ)

θπζηθφ θαη κεραληθφ αεξηζκφ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ αεξνζηεγαλφηεηα·

ε)

ελζσκαησκέλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ (θπξίσο ζηνλ ηνκέα πνπ δελ αθνξά ηελ θαηνηθία)·

ζη)
ζρεδηαζκφ, ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θηηξίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ·
δ) παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη ειηαθή πξνζηαζία·
ε)
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη επηδησθφκελεο
•
ζπλζήθεο εζσηεξηθνχ θιίκαηνο
ζ) εζσηεξηθά ζεξκηθά θνξηία.
Ζ ζεηηθή επίδξαζε ησλ θαησηέξσ παξαγφλησλ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο, φπνπ είλαη
ζρεηηθφ:
α)
ηνπηθέο ζπλζήθεο έθζεζεο ζηνλ ήιην, ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη άιια ζπζηήκαηα
ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηζκνχ βαζηδφκελα ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο·
β) ειεθηξηθή ελέξγεηα παξαγφκελε κε ζπκπαξαγσγή·
γ) ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ
δ) θπζηθφο θσηηζκφο.
Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηηξίνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ππνινγηδφκελεο ή ηεο πξαγκαηηθήο
εηήζηαο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δηάθνξεο αλάγθεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ελφο θηηξίνπ θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο
θαη ςχμεο ελφο θηηξίνπ (ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε), ψζηε λα
δηαηεξεζνχλ νη επηζπκεηέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη νη αλάγθεο ζε δεζηφ λεξφ
ρξήζεο.
Ζ ΜΤΔΑΚ ιακβάλεη ππφςε ηα πξφηππα ηεο CEN θαη είλαη ζπλεπήο πξνο ηελ ηζρχνπζα ελσζηαθή
λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε
ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ.
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2.2.

Ζ Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο
Κηηξίνπ (ΜΤΔΑΚ)

Όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, ε Οδεγία 2010/31/EΚ απαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ κηαο κεζνδνινγίαο γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ.
Ζ ΜΤΔΑΚ ζεζπίδεηαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε απηή.

2.2.1.

ύγθξηζε αληί απόιπηνπ ππνινγηζκνύ

Ζ ΜΤΔΑΚ θαζηζηά δπλαηή ηε ζχγθξηζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ «πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ» κε
εθείλε ηνπ «θηηξίνπ αλαθνξάο». Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο παξαηίζεληαη ζην Μέξνο
Σ.
Ζ ΜΤΔΑΚ γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο ζε φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ απαηηεί ηε
ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ή πεγψλ πιεξνθνξηψλ γηα:
• πλζήθεο εζσηεξηθήο άλεζεο θαη ηε κνξθή ιεηηνπξγηάο/ρξήζεο γηα θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ
• Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα
• Σηο απνδφζεηο ησλ πεγψλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο
Απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηελ Δλφηεηα 3.3.
Γηα πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν απαηηείηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη ζε
ηππνπνηεκέλε κνξθή, ψζηε ε αξκφδηα αξρή λα κελ ρξεηάδεηαη λα εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα
δηαθνξεηηθψλ δηεπαθψλ αιιειεπίδξαζεο.

2.2.2.

Βάζε γηα ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ

Ζ ΜΤΔΑΚ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ηππνπνηεκέλα έγγξαθα ηεο CEN «CEN PG-N37», ηα νπνία
πεξηιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2010/31/EΚ πξφηππα. πγθεθξηκέλα, ην
πξφηππν ηεο CEN «EN ISO 13790», ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα πην πάλσ έγγξαθα,
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ.
Κάπνηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ζην πιαίζην ηεο ΜΤΔΑΚ δελ θαιχπηνληαη απφ
επξσπατθά πξφηππα ηεο CEN. Γηα απηφ ην ιφγν ζην πιαίζην ηεο ΜΤΔΑΚ ρξεζηκνπνηνχληαη άιιεο
απνδεθηέο, απφ ηελ αξκφδηα αξρή, κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί απηφ ην
θελφ. Απηέο νη κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ επεμεγνχληαη ζε άιια ζεκεία ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ.

2.2.3.

Παξάκεηξνη πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θηηξίνπ

ηε ΜΤΔΑΚ, ηα θηίξηα πνπ αμηνινγνχληαη πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ βάζεη:


ησλ δσλψλ, εληφο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζδηνξηζκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο
.
δξαζηεξηφηεηεο
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ηεο γεσκεηξίαο ηεο θάζε δψλεο, ην εκβαδφ ηνπ παηψκαηνο ηεο, ησλ εκβαδψλ ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ηελ πεξηβάιινπλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο εμσηεξηθέο ή άιιεο εζσηεξηθέο
.
θιηκαηηδφκελεο δψλεο
.
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξκηθήο απφδνζεο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ πνπ πεξηβάιινπλ θάζε δψλε
.
ησλ θηηξηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ θάζε δψλε (ή νκάδεο δσλψλ)
.
ηεο θιηκαηνινγηθήο ηνπνζεζίαο

2.2.4.

ύγθξηζε κε ην θηίξην αλαθνξάο

Ζ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ελφο λένπ θηηξίνπ θαζνξίδεηαη λα είλαη
ίζε ή ιηγφηεξε απφ ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ηνπ αληίζηνηρνπ θηηξίνπ αλαθνξάο. Ζ Πξσηνγελήο
Δλέξγεηα ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο πξνθχπηεη απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηφηεηαο θειχθνπο, ηηο απνδφζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, αεξηζκνχ (HVAC),
ην θσηηζκφ, θαη ην Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο (ΕΝΥ).
Σν θηίξην αλαθνξάο έρεη:




.

ηελ ίδηα γεσκεηξία, πξνζαλαηνιηζκφ θαη ρξήζε κε ην θηίξην πνπ αμηνινγείηαη
.
ηα ίδηα ηππνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο κε ην θηίξην πνπ αμηνινγείηαη ηα ίδηα θιηκαηηθά
.
δεδνκέλα κε ην θηίξην πνπ αμηνινγείηαη
πξνθαζνξηζκέλα δνκηθά πιηθά θειχθνπο, ηχπνπο παινπηλάθσλ, βαζκφο αεξνζηεγαλφηεηαο,
ηχπνπο HVAC θαη ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ.

Ζ ΜΤΔΑΚ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη σο εθ
ηνχηνπ, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηφζν ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ φζν θαη ηνπ θηηξίνπ
αλαθνξάο.

2.3.

ύλνςε από ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ.

Έρνληαο θαζνξίζεη ην πεξηερφκελν ηεο ΜΤΔΑΚ, ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνχ (ζην εμήο ην «ΤΔΔΒΣ») δηακφξθσζε ην ινγηζκηθφ εξγαιείν SBEMcy. πγθεθξηκέλα,
απαηηήζεθε έλα ινγηζκηθφ πνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πιεηνςεθία ησλ θηηξίσλ θαη ην νπνίν
λα δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνπο ρξήζηεο. Σν ΤΔΔΒΣ αλέζεζε ζηελ Infotrend Innovations / BRE λα
εηνηκάζεη έλα εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο ΜΤΔΑΚ .
Σν εξγαιείν απηφ είλαη ην SBEMcy (Απινπζηεπκέλν Δλεξγεηαθφ Μνληέιν Κηηξίσλ), ην νπνίν έρεη
θαζνξηζηεί σο ν πξνεπηιεγκέλνο ππνινγηζκφο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζεο ησλ θηηξίσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο θαη κε θαηνηθίεο, επηηξέπνληαο έηζη ηελ χπαξμε κηαο ζηαζεξήο βάζεο
γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ.
Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη θνηλέο κε άιια εκπνξηθά
ινγηζκηθά εξγαιεία γηα ζθνπνχο ζπλέπεηαο,:





.

ην SBEMcy, ε θχξηα κεραλή ππνινγηζκνχ
ην iSBEMcy, κηα δηεπαθή βαζηζκέλε ζηε Microsoft Access® (δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο πνπ
..
δηαζέηεη δσξεάλ ε αξκφδηα αξρή)
.
ηηο ηππνπνηεκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ
ηελ ηππνπνηεκέλε κνξθή έθζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.

Ζ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκνπο
ηνπ 2006 έσο 2012, κπνξεί λα απνδερηεί ελαιιαθηηθά ινγηζκηθά θαη ελαιιαθηηθέο δηεπαθέο
αιιειεπίδξαζεο, αθνχ εμεηάζεη ηε ζπκβαηφηεηα απηψλ ησλ ινγηζκηθψλ ή/θαη δηεπαθψλ
αιιειεπίδξαζεο κε ηε ΜΤΔΑΚ.

235

2.4.

Δπξσπατθά πξόηππα ηεο CEN πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε
ΜΤΔΑΚ

Σα επξσπατθά πξφηππα ηεο CEN πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Απνηεινχλ έλα θαηάινγν, ηξηάληα πεξίπνπ επξσπατθψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία
θαηά θαηξνχο ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη θαη ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηε κεζνδνινγία
ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Καηά ηε δηακφξθσζε ηεο ΜΤΔΑΚ, ηα
επξσπατθά πξφηππα ηεο CEN πηνζεηήζεθαλ, ζην κέηξν πνπ ήηαλ πξαθηηθψο εθηθηφ.

2.4.1. Καηάινγνο όισλ ησλ

CEN πνπ ιήθζεθαλ ππόςε θαηά ηε

δηακόξθσζε ηεο ΜΤΔΑΚ
PG-N37 Standards supporting the Energy Performance of Buildings Directive.
EN 15193-1 Energy requirements for lighting – Part 1: Lighting energy estimation.
EN 15217 Methods of expressing energy performance and for energy certification of buildings.
EN 15243 Ventilation for buildings – Calculation of room temperatures and of load and energy for
buildings with room conditioning systems.
EN ISO 13786:2005 Review of standards dealing with calculation of heat transmission in buildings –
Thermal performance of building components – Dynamic thermal characteristics – Calculation
methods.
EN ISO 13789 Review of standards dealing with calculation of heat transmission in buildings –
Thermal performance of buildings –Transmission and ventilation heat transfer coefficients –
Calculation methods.
EN ISO 13790 Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and
cooling.
EN15316-3 Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements
and system efficiencies – part 3 Domestic hot water systems.
EN 15316-4-3-2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy
requirements and system efficiencies Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar systems.
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3. Ζ Γηαδηθαζία Τπνινγηζκνύ
3.1.

ΜΤΔΑΚ όπσο απηή εθαξκόδεηαη από ην SBEMcy

Σν SBEMcy, σο ην ινγηζκηθφ εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο ΜΤΔΑΚ, εθηειεί ηνπο ππνινγηζκνχο κε ηνλ
ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ. Χζηφζν, νπνηνδήπνηε άιιν ινγηζκηθφ εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο
ΜΤΔΑΚ πνπ ηπγράλεη απνδνρήο θαη έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο πξέπεη επίζεο λα βαζίδεηαη ζηηο
ίδηεο αξρέο.
Σν SBEMcy παίξλεη ηηκέο εηζαγσγήο απφ ην ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηηο δηάθνξεο βάζεηο
δεδνκέλσλ θαη ππνινγίδεη ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ. Κάπνηεο απφ ηηο ηηκέο
εηζαγσγήο είλαη ηππνπνηεκέλεο γηα λα επηηξαπεί ε νκνηφκνξθε ζχγθξηζε γηα ζθνπνχο ελεξγεηαθήο
θαηάηαμεο ησλ λέσλ θαη ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ.
Σν SBEMcy ππνινγίδεη ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θάζε ρψξνπ ζην θηίξην αλάινγα κε ηε
δξαζηεξηφηεηα πνπ δηεμάγεηαη κέζα ζε απηφ. Οη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα έρνπλ
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο άλεζεο, δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο, επίπεδα θσηηζκνχ θηι. Σν
SBEMcy ππνινγίδεη ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηε ςχμε πξαγκαηνπνηψληαο ην
ελεξγεηαθφ ηζνδπγίνπ ηνπ θηηξίνπ ζηε βάζε ησλ κεληαίσλ κέζσλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Απηφ
ζπλδπάδεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα. Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θσηηζκφ θαη ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο (ΕΝΥ).
Αθνχ έρνπλ εηζαρζεί φια ηα δεδνκέλα απφ ηελ δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο ηφηε ε κεραλή
ππνινγηζκνχ SBEMcy:
α) Τπνινγίδεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα θσηηζκφ ζε ηππνπνηεκέλε βάζε, ιακβάλνληαο ππφςε ην
εκβαδφλ ησλ παινπηλάθσλ, ηε ζθίαζε, ηελ πεγή θσηφο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ
β) Καζνξίδεη ηππνπνηεκέλα θέξδε ζεξκφηεηαο θαη πγξαζίαο γηα θάζε πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο, πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ.
γ) Τπνινγίδεη ηηο ελεξγεηαθέο ξνέο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηεο θάζε πεξηνρήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φηαλ απηά ζπλνξεχνπλ κεηαμχ ηνπο, κε ηε ρξήζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ
αιγνξίζκσλ CEN.
δ) Δθαξκφδεη θαηάιιειεο απνδφζεηο ζηα ζπζηήκαηα HVAC έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ε ηειηθή
ελέξγεηα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζεξκηθψλ ζπλζεθψλ.
ε) Αζξνίδεη ηελ ηειηθή ελέξγεηα κε βάζε ην θαχζηκν, θαη ηε κεηαηξέπεη ζε πξσηνγελή ελέξγεηα.
ζη) Καζνξίδεη, ζηελ ίδηα βάζε, ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο, ην νπνίν έρεη ηελ ίδηα
γεσκεηξία, ρξήζε, ζεξκηθά θέξδε, ζεξκνθξαζίεο άλεζεο, επίπεδα θσηηζκνχ, ζπλζήθεο αεξηζκνχ θαη
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε ην πξαγκαηηθφ θηίξην, ελψ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ ζηνηρεηψλ ηνπ
θηηξίνπ, ηα ζπζηήκαηα HVAC θαη ν ηχπνο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ θαζνξίδνληαη απφ ην ΤΔΔΒΣ.
δ) Τπνινγίδεη, κε βάζε ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ην
πξαγκαηηθφ θηίξην θαη ην θηίξην αλαθνξάο.
ηελ ζπλέρεηα νη ππνινγηζκνί παξαδίδνληαη ζηελ ελφηεηα ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, έηζη ψζηε λα
νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε, σο αθνινχζσο:
α) Γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ
αλαθνξάο γηα ην θαζνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο κε βάζε ηελ απφδνζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θηηξίνπ.
β) Γίλεηαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο πνπ ιήθζεθαλ απφ ηα δεδνκέλα
εηζαγσγήο ζηε δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο.

237

Οη ηειηθέο εθζέζεηο εηνηκάδνληαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή γηα λα παξέρνπλ:
α) χγθξηζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ
αλαθνξάο.
β) Δπηβεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ κέξνο ηνπ θειχθνπο
ηνπ θηηξίνπ
Σα αθφινπζα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ην SBEMcy είλαη δηαζέζηκα ζε
ειεθηξνληθή κνξθή γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο δηαγλσζηηθνχο ειέγρνπο ζην πξαγκαηηθφ θηίξην:
α) Γεδνκέλα πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ (γηα λα επηβεβαησζνχλ ηα δεδνκέλα εηζαγσγήο πνπ
ζπλδένληαη κε ηα απνηειέζκαηα).
β) Μεληαία απεηθφληζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα θάζε ηχπν ηειηθήο ρξήζεο θαη ηχπν
θαπζίκσλ.
γ) πλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ θαπζίκσλ, θαη πξνθχπηνπζεο
εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.

3.2.

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη πεγέο πιεξνθνξηώλ

Ζ εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ππνινγηζκφ πεξηιακβάλεη:
1) Σε θπζηθή ζχλζεζε ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ (γεσκεηξία)

.

2) Σηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο άλεζεο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε θάζε δψλε δξαζηεξηφηεηαο
(πξνζδηνξηζκέλνη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαη αλαγλσξίζηκεο, ηππνπνηεκέλεο
.
δξαζηεξηφηεηεο)
3) Σηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο

.

4) Σνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ην θέιπθνο θαη ηνλ αεξηζκφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπέδσλ ζεξκνκφλσζεο, ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ, θαη ηεο γεσκεηξίαο
.
ηνπ θηηξίνπ
5) Σα αλακελφκελα θέξδε ζεξκφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε κνξθή ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, ηνλ
εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θσηηζκνχ θαη ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο),
θαη ηα ειηαθά θέξδε ζεξκφηεηαο πνπ βαζίδνληαη ζην εκβαδφ ησλ παινπηλάθσλ, ηε ζεξκηθή κάδα, ηε
.
γεσκεηξία, θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
6) Σηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέξκαλζε, ςχμε, θσηηζκφ θαη άιισλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ

.

Ζ δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο iSBEM πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ελεξγεί σο ν
ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο SBEMcy. Ο ρξήζηεο θαζνδεγείηαη φζν
ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν, ζηηο θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη κεηά νη ηηκέο εηζαγσγήο
ηππνπνηνχληαη, έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα λα παξνπζηαζηνχλ ζσζηά ζηηο ελφηεηεο πνπ ειέγρνπλ ηνπο
ππνινγηζκνχο θαη ηε ζπκκφξθσζε.
Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην iSBEM είλαη ηα αθφινπζα:
i) Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη εηζάγεη ηα εκβαδά ησλ ρψξσλ πνπ ππάξρνπλ ζην
πξαγκαηηθφ θηίξην (Μέξνο Γ).
ii) Οη ζπλζήθεο ζε θάζε έλα απφ ηνπο πην πάλσ ρψξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαζνξίδνληαη απφ κηα
ηππνπνηεκέλε βάζε δεδνκέλσλ.
iii) Ζ δηάξθεηα πνπ εθαξκφδνληαη νη πην πάλσ ζπλζήθεο ζε θάζε ρψξν δξαζηεξηνηήηαο θαζνξίδνληαη
.
απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ (Μέξνο Γ)
iv) Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην εκβαδφ θαη ην είδνο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηβάιινπλ
.
θάζε ρψξν δξαζηεξηνηήηαο
v) Ο ρξήζηεο επηιέγεη, κηα ζεηξά θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ θηηξίνπ απφ
.
κηα ζηαζεξή βάζε δεδνκέλσλ. (Μέξνο Δ)
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vi) Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, HVAC θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπο θαη
.
πξνζδηνξίδεη ην ρψξν δξαζηεξηνηήηαο πνπ εμππεξεηνχλ
Τπφ ηνλ φξν φηη απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα, ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
αληηθαηαζηήζεη ηηο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ επηιέγεθε.
Σέινο, ε δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ειέγμεη ηηο εθζέζεηο πνπ έρνπλ παξαρζεί
ζηελ ελφηεηα ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη ηε ζχγθξηζε
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο.
Έηζη ν ρξήζηεο εηζάγνληαο ηα πην πάλσ δεδνκέλα ζηε δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο, δεκηνπξγεί έλα
κνληέιν θηηξίνπ πνπ πεξηγξάθεη ην κέγεζνο, ηε ρξήζε ηνπ, πψο είλαη θαηαζθεπαζκέλν, θαη απφ πνηά
ηερληθά ζπζηήκαηα εμππεξεηείηαη. Αθφηνπ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ππνινγηζκνί, ηα απνηειέζκαηα θαη
νη εθζέζεηο απνηειεζκάησλ, ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε απηά κέζσ ηεο δηεπαθήο αιιειεπίδξαζεο.

3.2.1. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ από ην ρξήζηε
Ο ρξήζηεο πξνζδηνξίδεη ηηο δψλεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα αλάιπζε, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
δηαρσξηζκνχ δσλψλ (βι. Δλφηεηα 3.4.1), εμεηάδνληαο ην θηίξην ή/θαη ηα ζρέδηά ηνπ. Ο ρξήζηεο
πεξηγξάθεη ηε γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ, π.ρ. ην εκβαδφ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θηι, ησλ δηαθφξσλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηβάιινπλ ηηο δψλεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θηίξην, ρξεζηκνπνηψληαο
ηνπνγξαθηθά ζρέδηα, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη αλ είλαη απαξαίηεην, επί ηφπνπ κεηξήζεηο.

3.2.2. Κιεηδσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ
Σν SBEMcy παίξλεη πιεξνθνξίεο επίζεο απφ ―θιεηδσκέλεο‖ βάζεηο δεδνκέλσλ γηα ηηο παξακέηξνπο
ρξήζεο θαη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα. Απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ―θιεηδσκέλεο‖ γηα λα κελ έρεη ν
ρξήζηεο ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο κεηαβάιεη έηζη ψζηε λα ππάξρεη δίθαηε θαη νκνηφκνξθε ζχγθξηζε
παξφκνησλ θηηξίσλ.
Χο εθ ηνχηνπ, ε επηινγή ηεο πιεζπζκηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη σξψλ ιεηηνπξγίαο γηα ρψξνπο κε
δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνέξρνληαη απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ (Μέξνο Γ) ελζσκαησκέλε ζην
ινγηζκηθφ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηινγή ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ ηχπν ηνπ θηηξίνπ θαη ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο δψλεο (βι. Δλφηεηα 3.3.4). Οη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πξνέξρνληαη απφ ηελ
εζσηεξηθή βάζε θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ επέιεμε ν ρξήζηεο
(βι. Δλφηεηα 3.3.4).
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3.3.

Βάζεηο δεδνκέλσλ

3.3.1. Γξαζηεξηόηεηεο
3.3.1.1.

Δπηζθόπεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ - ζθνπόο θαη
πεξηερόκελν

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ κίαο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε έλα θηίξην, ε ΜΤΔΑΚ πεξηιακβάλεη έλα
ζχλνιν ηππνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απαξηζκνχληαη ζηνλ πεξηεθηηθφ
θαηάινγν θηηξηαθψλ ηχπσλ (29 ζην ζχλνιν, βι. Πίλαθα 1, γηα ηελ πιήξε ιίζηα), θαη ησλ ηχπσλ ησλ
ρψξσλ πνπ απαληψληαη ζε έλα θηηξηαθφ ηχπν (64 ζην ζχλνιν, βι. Πίλαθα 2). Γηα θάζε θηηξηαθφ ηχπν
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε 64 ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ ΜΤΔΑΚ δηαηξεί ην θηίξην ζε αξηζκφ δσλψλ (αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο δηαρσξηζκνχ δσλψλ),
θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο ή δηάξθεηα ρξήζεο. Απηφ
επηηξέπεη, ζε πεξίπησζε πνπ έλα ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη πνιιαπιέο ρξήζεηο, ν ππνινγηζκφο ηεο
θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο λα είλαη αλαιπηηθφηεξνο παξά λα ζηεξίδεηαη ζε έλαλ γεληθφ ηχπν φπσο
«ην γξαθείν» ή «ην ζρνιείν». Γηα παξάδεηγκα, γξαθείν κπνξεί λα ζεκαίλεη νηηδήπνηε κεηαμχ ελφο
ζπλφινπ θιεηζηψλ γξαθείσλ, γξαθείσλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ρψξσλ δηαθίλεζεο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία
κφλν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαλνληθήο εξγάζηκεο εκέξαο, θαη ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ
εμππεξέηεζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο. Ζ δπλαηφηεηα ππφδεημεο δηαθνξεηηθψλ
ρψξσλ κε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζε έλα θηίξην επηηξέπεη ηνλ πην ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηηξίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλέπεηα ζηε ζχγθξηζε παλνκνηφηππσλ θηηξίσλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
κπνξεί λα έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ψξεο ιεηηνπξγίαο, έλαο αξηζκφο παξακέηξσλ είλαη ζηαζεξφο γηα
θάζε ηχπν δξαζηεξηφηεηαο θαη θάζε ηχπν θηηξίνπ αληί λα αθήλνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε. Απηέο νη
παξάκεηξνη είλαη:
α) Καζνξηζκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη επίπεδα πγξαζίαο.
β) Δπίπεδα θσηηζκνχ.
γ) Δπίπεδα αεξηζκνχ.
δ) Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη ζρεηηθά εζσηεξηθά θέξδε.
ε) Κέξδε απφ ηνλ εμνπιηζκφ.
ζη) Δζσηεξηθά θέξδε πγξαζίαο ζηελ πεξίπησζε πηζηλψλ θαη θνπδηλψλ.
δ) Γηάξθεηα ρξφλνπ πνπ δηαηεξνχληαη φια ηα πην πάλσ ζε ζηαζεξά επίπεδα.
ε) Καζνξηζκέλα επίπεδα φηαλ ην θηίξην είλαη εθηφο ρξήζεο.
ζ) Αλάγθεο ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ..
Σα πην πάλσ ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ αμηφπηζηεο πεγέο, φπσο νη ζπζηάζεηο ηνπ ηλζηηηνχηνπ
Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE). Δπίζεο, ζπκπιεξψλνληαη θαη
ηξνπνπνηνχληαη φπνπ είλαη απαξαίηεην, γηα λα θαιχςνπλ ρψξνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιφγσ πεγέο.
Οη ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ ππφςε φηη ηα πην πάλσ δεδνκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηνπο
ππνινγηζκνχο γηα ην πξαγκαηηθφ θηίξην φζν θαη γηα ην θηίξην αλαθνξάο φπνπ επίζεο είλαη ίδηα θαη ε
επηινγή ηεο θιηκαηηθήο ηνπνζεζίαο. Απηφ γίλεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε ζχγθξηζε κε ηα θηίξην
αλαθνξάο θαη κε άιια θηίξηα, γίλεηαη ζε ηππνπνηεκέλε θαη νκνηφκνξθε βάζε. Γηα απηφ ην ιφγν ην
απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ CO2 πνπ δίλνληαη απφ ην
ινγηζκηθφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο πξνβιέςεηο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ φηαλ
απηφ ηεζεί ζε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία.
Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη πην θάησ:
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Πίλαθαο 1: Καηάινγνο θηηξηαθψλ ηχπσλ
1

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΧΝ

2

ΣΑΘΜΟΗ ΛΔΧΦΟΡΔΗΧΝ / ΣΑΘΜΟΗ ΣΡΔΝΧΝ / ΛΗΜΑΝΗΑ

3

ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

4

ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ

5

ΚΑΣΟΗΚΗΑ

6

ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ

7

ΥΟΛΔΗΟ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

8

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

9

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

10

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ

11

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ

12

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ / ΜΟΤΔΗΑ / ΓΚΑΛΔΡΗ

13

ΓΗΑΦΟΡΔ 24ΧΡΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

14

ΟΗΚΟΗ ΚΑΗ ΞΔΝΧΝΔ ΔΤΓΖΡΗΑ

15

ΓΡΑΦΔΗΟ

16

ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΗΑ

17

ΥΟΛΔΗΟ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

18

ΦΤΛΑΚΔ

19

ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ / ΑΗΘΟΤΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

20

ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΛΗΑΝΗΚΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ

21

ΑΠΟΘΖΚΖ ΛΗΑΝΗΚΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ

22

ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

23

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΛΔΥΔ / ΧΜΑΣΔΗΑ

24

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

25

ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ

26

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

27

ΘΔΑΣΡΑ / ΗΝΔΜΑ / ΑΗΘΟΤΔ ΜΟΤΗΚΧΝ & ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

28

ΑΠΟΘΖΚΖ

29

ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ / ΤΝΣΖΡΖΖ

Πίλαθαο 2: Καηάινγνο πεξηνρήο δξαζηεξηνηήησλ κε νξηζκνύο (ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ν
νξηζκόο ζα αιιάμεη ειαθξώο αλάινγα κε ηνλ ηύπν θηηξίνπ)

1
2

A&E ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο / επεμεξγαζίαο /
ρψξνη εξγαζίαο
Υψξνο παξαιαβήο

Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο Αηπρεκάησλ θαη Δπεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (A&E), ρψξνη
ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ / επεμεξγαζίαο / εξγαζίαο δηαβνχιεπζεο, 24σξεο
ιεηηνπξγίαο.
Ο ρψξνο κέζα ζε έλαλ αεξνιηκέλα φπνπ ιακβάλνληαη νη απνζθεπέο απφ ηνπο
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απνζθεπψλ
3

Λνπηξφ

4
6

Τπλνδσκάηην
Κειί (αζηπλνκηθά
θξαηεηήξηα/θπιαθέο)
Κιεηζηφ γξαθείν

7

Απνδπηήξηα

5

8
9
10
11
12
13
14

Υψξνο ειέγρνπ εηζφδνπ
επηβαηψλ
Υψξνη δηαθίλεζεο
Υψξνη δηαθίλεζεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο
Αίζνπζα δηδαζθαιίαο
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη
δηαθίλεζεο
Κνηλφρξεζηε αίζνπζα /
αίζνπζα πξνζσπηθνχ / ζαιφλη
Υψξνη εμέηαζεο θαη
πεξίζαιςεο

15

Κέληξν δεδνκέλσλ

16

Γηαγλσζηηθή απεηθφληζε

17

Υψξνο βηηξίλαο

18

Κιεηζηή αίζνπζα αζινπαηδηψλ

19

Υψξνο θαηαλάισζεο θαγεηνχ
/ θαηαλάισζεο πνηνχ

20

Υψξνο αζινπαηδηψλ

21
22
23
24
25
26

ηνχληην θπζηθήο αγσγήο /
γπκλαζηήξην
Υψξνο πξνεηνηκαζίαο
θαγεηνχ
Αίζνπζα / ζέαηξα δηαιέμεσλ /
ρψξνο ζπλειεχζεσλ
Υψξνο εξγαζηψλ
πιεξνθνξηθήο κε πνιιά άηνκα
Αίζνπζα πηζίλαο
πδξνζεξαπείαο
Παγνδξφκην

ηκάληεο.
Έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ινχζηκν / πιχζηκν, γεληθά
γηα ηελ αηνκηθή ρξήζε. Πεξηέρεη έλα ινπηξφ ή/θαη έλα ληνπο θαη ζπλήζσο κηα
ιεθάλε θαη κηα ηνπαιέηα. Οη ρψξνη κε εγθαηαζηάζεηο πιπζίκαηνο / ληνπο
ζρεδηαζκέλα γηα ρξήζε απφ έλα κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ ζεσξνχληαη
«απνδπηήξηα».
Έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξψηηζηα γηα μεθνχξαζε.
Έλα δσκάηην πνπ θηινμελεί έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θξαηνχκελνπο.
Κιεηζηφο ρψξνο γξαθείσλ, ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ.
Έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ελδπκαζία θαη πεξηιακβάλεη
ληνπο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα νξηζηεί θαη ζηελ πεξηνρή ληνπο θαη γηα
φινπο ηνπο ζρεηηθνχο ρψξνπο απνδπηεξίσλ. Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αιιαγή ελδπκαζίαο, αιιά δελ πεξηέρνπλ ληνπο, φπσο
έλα δσκάηην κε ληνπιάπηα, ππάγνληαη ζηελ θνηλή θαηεγνξία δσκαηίσλ /
δσκαηίσλ πξνζσπηθνχ / ζαινληψλ πξνζσπηθνχ.
Υψξνο κέζα ζε έλαλ αεξνιηκέλα, φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο ηαμηδησηψλ γηα ηελ
πηήζε ηνπο, πεξηέρεη γξαθεία θαη ηκάληα κεηαθνξάο απνζθεπψλ.
Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο φπσο νη δηάδξνκνη θαη νη ζθάιεο.
Γηα φινπο ηνπο δηαδξφκνπο θαη ζθάιεο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο.
Όινη νη ρψξνη δηδαζθαιίαο, εθηφο απφ ηηο ηάμεηο γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο, νη
νπνίεο ππάγνληαη ζηελ πεξηνρή δξαζηεξηνηήησλ
«εξγαζηήξην - κηθξήο
θιίκαθαο».
Γηα φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο, φπσο νη δηάδξνκνη θαη νη
ζθάιεο.
Έλαο ρψξνο ζπλάληεζεο, ζηνλ νπνίν δελ δηεμάγεηαη θάπνηα εξγαζία. Μπνξεί λα
πεξηέρεη θάπνηεο ζπζθεπέο παξαζθεπήο δεζηψλ ξνθεκάησλ.
Υψξνη θιηληθήο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ζπλεληεχμεηο, εμεηάζεηο θαη
πεξίζαιςε.
Γηα ηα θέληξα δεδνκέλσλ, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ, κε
24σξα πςειά εζσηεξηθά θέξδε απφ ηνλ εμνπιηζκφ θαη παξνδηθή αλζξψπηλε
ρξήζε. Γηα έλα 24σξν ρψξν κε ρακειά-κέζα θέξδε πξνεξρφκελα απφ ηνλ
εμνπιηζκφ, επηιέμηε ηε δξαζηεξηφηεηα «Δμνπιηζκνχ Πιεξνθνξηθήο» ζηνλ ηχπν
ηνπ θηηξίνπ «Γηάθνξεο 24σξεο δξαζηεξηφηεηεο». Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα
εζσηεξηθά θέξδε απφ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δελ είλαη 24 ψξεο, επηιέμηε ηνλ
«Δμνπιηζκφ Πιεξνθνξηθήο» ή κηα δξαζηεξηφηεηα βαζηζκέλε ζην γξαθείν απφ
έλα θαηάιιειν ηχπν θηηξίνπ.
Γηα ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηέρνπλ ην δηαγλσζηηθφ εμνπιηζκφ απεηθφληζεο (φπσο νη
αληρλεπηέο MRI θαη CT ζαξσηέο, Οζηηθφο Μεηξεηήο Ππθλφηεηαο Μεηάιισλ, ν
αγγεηνγξάθνο, ε καζηνγξάθνο, PET, γεληθή απεηθφληζε, ν γξακκηθφο
επηηαρπληήο, ν ππέξερνο). Απηή ε θαηεγνξία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ρψξνπο εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ππάξρεη αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.
Έλαο ρψξνο φπνπ ν θσηηζκφο βηηξίλαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θσηίζεη
αληηθείκελα.
Έλαο ρψξνο, φπνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αγσλίζκαηα θιεηζηνχ
ρψξνπ.
Έλαο ρψξνο πνπ ζρεδηάδεηαη εηδηθά γηα ηελ θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ. Γηα
ηηο πεξηνρέο φπνπ ην θαγεηφ θαη ην πνηφ κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ, αιιά φηαλ
απηφ δελ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ, ηφηε επηιέμηε ηελ πεξηνρή
δξαζηεξηφηεηαο «θνηλφρξεζηε αίζνπζα / δσκάηην πξνζσπηθνχ» θαη γηα ηηο
πεξηνρέο κε ηελ παξνδηθή αλζξψπηλε ρξήζε, ρξεζηκνπνηήζηε «παξαζθεπή
ηζαγηνχ».
Έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άζθεζε / ρνξφ, ζπλήζσο κε ηελ παξνπζία
πνιιψλ αηφκσλ, αιιά ρσξίο κεραλήκαηα.
Έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε θαη πεξηέρεη κεραλήκαηα.
Έλαο ρψξνο φπνπ πξνεηνηκάδεηαη θαγεηφ.
Έλαο ρψξνο κε θαζίζκαηα πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη κεγάιν αξηζκφ
θαζήκελσλ.
Γξαθεηαθφο ρψξνο - Υψξνο εξγαζηψλ πιεξνθνξηθήο κε πνιιά άηνκα θαη
εμνπιηζκφ.
Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε πηζίλα πδξνζεξαπείαο.
Έλαο ρψξνο πνπ πεξηέρεη παγνδξφκην
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27
28

Πεξηνρή βηνκεραληθήο
δηαδηθαζίαο
Μνλάδα Δληαηηθήο
παξαθνινχζεζεο / Τςειήο
εμάξηεζεο

29

Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο

30

Δξγαζηήξην

31

Πιπληήξην

32

Υψξνο ζπλεδξηάζεσλ

33

Αλνηθηνχ ηχπνπ γξαθείν

34

Υεηξνπξγείν

35

Φηινμελία αζζελψλ (εκέξα)

36

Φηινμελία αζζελψλ (ζάιακνη)

37

θελή (Πεξηνρή
παξαζηάζεσλ)

38

ηνχληην θπζηνζεξαπείαο

39

Μεραλνζηάζην

40

Νεθξνηνκείν

41

Γεκφζηνη ρψξνη δηαθίλεζεο

42

Υψξνο Τπνδνρήο

43

Υψξνο πσιήζεσλ – κε ςπγεία
/ θαηαςχθηεο

44

Υψξνο πσιήζεσλ –
ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο

45

Υψξνο πσιήζεσλ – γεληθά

46

Υψξνο ειέγρνπ αζθάιεηαο

47
48
49
50

Βηνκεραληθφο ρψξνο
Υψξνο γξαθείσλ
Υψξνο ιηαληθήο πψιεζεο
Υψξνο απνζήθεπζεο
Υψξνο απνζήθεπζεο – κε
ςπθηηθνχο ζαιάκνπο
Απνζεθεπηηθφο ρψξνο - θξχν
δσκάηην (<0degC)

51
52

Έλαο ρψξνο γηα κεγάιεο θιίκαθαο πξαθηηθή εξγαζία, κε ηε ρξήζε κεγάισλ
κεραλεκάησλ.
Γηα φινπο ηνπο ζαιάκνπο εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπο ζαιάκνπο πςειήο
εμάξηεζεο, φπσο ζάιακνη θξνληίδαο λενγλψλ.
Έλαο ρψξνο εηδηθά γηα ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο, φπσο ηνπο εθηππσηέο, ηα
θαμ θαη ηηο θσηνηππηθέο κε παξνδηθή αλζξψπηλε ρξήζε (φρη 24 ψξεο). Γηα ηνπο
ρψξνπο πνπ έρνπλ 24σξα θέξδε απφ ηνλ εμνπιηζκφ επηιέμηε απφ ηνλ ηχπν
θηηξίνπ «Γηάθνξεο 24σξεο δξαζηεξηφηεηεο» είηε απφ ηνλ εμνπιηζκφ
πιεξνθνξηθήο (ρακειά-κέζα θέξδε) είηε ην Κέληξν Γεδνκέλσλ (πςειά θέξδε).
Γηα ηνπο ρψξνπο κε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη πξνζσπηθφ γξαθείνπ, επηιέμηε
κηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο γξαθείνπ.
Μηα εγθαηάζηαζε πνπ παξέρεη ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, θάησ απφ ηηο νπνίεο
δηεμάγνληαη επηζηεκνληθέο έξεπλεο, πεηξάκαηα θαη κεηξήζεηο.
Έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ην πιχζηκν ή/θαη ην ζηέγλσκα ησλ
ξνχρσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πιπληήξηα ξνχρσλ ή/θαη ηα ζηεγλσηήξηα. Απηφ
δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη έλα κεκνλσκέλν πιπληήξην ξνχρσλ κέζα ζε έλα άιιν
ρψξν (π.ρ. κηα πεξηνρή παξαζθεπήο θαγεηνχ)
Έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζπλεδξηάζεηο. Γηα ηνλ
θαζεκεξηλφ ρψξν εξγαζίαο επηιέμηε ηελ θαηάιιειε θαηεγνξία γξαθείσλ.
Αλνηθηφο ρψξνο γξαθείσλ ζπλήζσο πςειφηεξεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο απφ
έλα θιεηζηφ γξαθείν.
Υεηξνπξγείν κε δσκάηην αλαηζζεζηνιφγνπ, ρψξν θαζαξηζκνχ θαη δσκάηην
πξνεηνηκαζίαο.
Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηέρνπλ θξεβάηηα πνπ θηινμελνχλ (θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο κφλν – ρσξίο δηαλπθηέξεπζε) είηε γηα έλα είηε πνιινχο
αζζελείο εθηφο απφ ηελ εληαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηνπο πςεινχο ζαιάκνπο
εμάξηεζεο. Γηα ηνπο αζζελείο πνπ ρξεηάδνληαη δηαλπθηέξεπζε, επηιέμηε
«Φηινμελία αζζελψλ (ζάιακνη)»
Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο
πνπ πεξηέρνπλ θξεβάηηα πνπ θηινμελνχλ (κε
δηαλπθηέξεπζε) έλα ή πεξηζζφηεξνπο αζζελείο, εθηφο απφ ηελ εληαηηθή
παξαθνινχζεζε θαη ηνπο ζαιάκνπο πςειήο εμάξηεζεο.
Γηα ζθελέο κε εμεηδηθεπκέλν θσηηζκφ θαη εμνπιηζκφ, επηπξφζζεηα απφ απηφλ ηνπ
ππφινηπνπ ρψξνπ. Γηα ζθελέο κέζα ζε άιινπο ρψξνπο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ
έρνπλ εμεηδηθεπκέλν θσηηζκφ ή πξφζζεην ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ, κελ ηα
θαζνξίζεηε σο μερσξηζηνχο ρψξνπο.
Γηα φινπο ηνπο ηνκείο θπζηνζεξαπείαο, π.ρ. ζηνχληην θπζηθήο αγσγήο /
γπκλαζηηθήο, ρψξνο δξαζηεξηφηεηαο, ρψξνο ειέγρνπ πίεζεο ηεο θαξδίαο.
Υψξνη πνπ πεξηέρνπλ HVAC ζπζηήκαηα γηα ην θηίξην π.ρ. ιέβεηεο,
εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζηηθψλ.
Νεθξνηνκείν
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ
ρψξνπ
παξαηήξεζεο
θαη
πξνεηνηκαζίαο πησκάησλ).
Όινη νη ρψξνη φπνπ νη επηβάηεο δηαθηλνχληαη/θάζνληαη θαη πνπ δελ θαιχπηνληαη
απφ ηνπο άιινπο αλαθεξζέληεο ρψξνπο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αίζνπζα
αλαρψξεζεο, ηνπο δηαδξφκνπο, ηα θιηκαθνζηάζηα θαη ηηο αίζνπζεο αλακνλήο. Γηα
ηνπο κε-δεκφζηνπο ρψξνπο «Υψξνη δηαθίλεζεο (δηάδξνκνη θαη θιηκαθνζηάζηα) κε-δεκφζηνη ρψξνη»
Ο ρψξνο ζε έλα θηίξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο είζνδνο απφ ππαίζξην ρψξν ή
απφ άιινπο νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ.
Έλαο ρψξνο πσιήζεσλ, ν νπνίνοπεξηιακβάλεη κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα
ςπγείσλ / θαηαςχθηεο φπσο κηα αίζνπζα ππεξαγνξάο ή ηξνθίκσλ.
Υψξνη πσιήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θνξηία ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο νη
ρψξνη πσιήζεσλ θσηηζηηθψλ θαη νη πεξηνρέο πσιήζεσλ εηδψλ πιεξνθνξηθήο /
ειεθηξνληθψλ / νηθηαθψλ ζπζθεπψλ.
Όινη νη ρψξνη πσιήζεσλ πνπ δελ ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν αξηζκφ ςπγείσλ/
θαηαςχθηεο ή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ.
Υψξνο αζθαιείαο ελφο αεξνιηκέλα πνπ πεξηέρεη εμνπιηζκφ φπσο νη κεραλέο
αθηίλαο X.
Βηνκεραληθφο ρψξνο.
Υψξνο γξαθείσλ.
Υψξνο ιηαληθήο πψιεζεο.
Υψξνο γηα απνζήθεπζε ρσξίο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε.
Έλαο ρψξνο απνζήθεπζεο πνπ πεξηέρεη ηα είδε πνπ πξέπεη λα ςχρνληαη. Ο ίδηνο
ν ρψξνο κπνξεί λα θιηκαηίδεηαη.
Έλαο ρψξνο απνζήθεπζεο κε ζεξκνθξαζία θάησ απφ 0degC. Σν θνξηίν ςχμεο
ζεσξείηαη σο βηνκεραληθή θαηεξγαζία θαη επνκέλσο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο
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53

Κνιπκβεηηθή δεμακελή

54

Υψξνο παξαζθεπήο δεζηψλ
ξνθεκάησλ

55

Απνρσξεηήξην

56

Υψξνο αλακνλήο

57

Κνηλφ δσκάηην ζαιάκσλ /
δσκάηην πξνζσπηθνχ /
θαζηζηηθφ πξνζσπηθνχ

58

Γξαθεία ζαιάκσλ

59

Απνζήθεο πσιήζεσλ - κε
ςπγεία / θαηαςχθηεο

60

Απνζήθεο πσιήζεσλ ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο

61

Απνζήθεο πσιήζεσλ - γεληθά

62

Απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ
Απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ κε θαηαςχθηεο

63
64

Δξγαζηήξην - κηθξήο θιίκαθαο

3.3.1.2.

ππνινγηζκνχο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
Ο ρψξνο πνπ πεξηθιείεη κηα θνιπκβεηηθή δεμακελή. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νιφθιεξν ηνλ ρψξν πνπ πεξηθιείεη ηελ
θνιπκβεηηθή δεμακελή.
Υψξνη πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή δεζηψλ
ξνθεκάησλ θαη πνπ ζπρλά πεξηέρνπλ έλα ςπγείν. Γηα κεγαιχηεξνπο ρψξνπο
πνπ πεξηέρνπλ θαζίζκαηα θαη έλα κηθξφ ρψξν παξαζθεπήο δεζηψλ ξνθεκάησλ,
ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ ηχπν θηηξίνπ «Κνηλφρξεζηε αίζνπζα / αίζνπζα πξνζσπηθνχ
/ ζαιφλη».
Υψξνη απνρσξεηεξίσλ. Δάλ ηα απνρσξεηήξηα είλαη ππνβνεζεηηθά γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο αιιαγήο / ληνπο αλαθεξζείηε ζηελ δξαζηεξηφηεηα
«απνδπηήξηα».
Έλαο ρψξνο αλακνλήο κε θαζίζκαηα.
Έλαο ρψξνο γηα ζπλάληεζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 7 εκέξεο ηελ
εβδνκάδα. Απηή ε θαηεγνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ αζζελή /
ζπγγελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο γηα θαζηζηηθφ θαζψο επίζεο θαη δσκάηηα
πξνζσπηθνχ θαη θνηλά δσκάηηα.
Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ ζαιάκσλ θαη νπνηαδήπνηε άιια γξαθεία πνπ
κπνξνχλ λα θαηαιεθζνχλ 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα.
Όινη νη ρψξνη πσιήζεσλ ζε κέγεζνο απνζήθεο ζρεδηαζκέλνη λα πεξηέρνπλ
κεγάιε πνζφηεηα ςπγείσλ/ θαηαςχθηεο φπσο κηα ππεξαγνξά.
Όινη νη ρψξνη πσιήζεσλ ζε κέγεζνο απνζήθεο ζρεδηαζκέλνη λα πεξηέρνπλ
εμνπιηζκφ κε κεγάια ειεθηξηθά θνξηία φπσο εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο /
ειεθηξνληθψλ / νηθηαθψλ ζπζθεπψλ.
Όινη νη ρψξνη πσιήζεσλ ζε κέγεζνο απνζήθεο νη νπνίνη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ
κεγάιε πνζφηεηα ςπγείσλ ή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
Μεγάιεο πεξηνρέο απνζήθεπζεο (ρσξίο θαηαςχθηεο)
Μεγάιε πεξηνρή απνζήθεπζεο πνπ πεξηέρεη πξντφληα γηα θαηάςπμε (ζε κέγεζνο
απνζήθεο). Ο ρψξνο κπνξεί λα θιηκαηίδεηαη.
Μηα πεξηνρή γηα θαζηζηηθή-ειαθξηά πξαθηηθή εξγαζία. Πεξηέρνληαη ζπρλά θάπνηα
κηθξά κεραλήκαηα.

Δζσηεξηθά θέξδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα

Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, ν κεηαβνιηθφο ξπζκφο θαη ην πξφγξακκα ρξήζεο θάπνηνπ ρψξνπ
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ ιφγσ αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηαο. Σν πνζνζηφ ηνπ αηζζεηνχ ζεξκηθνχ θέξδνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν
κεηαβνιηζκφ ζε έλα ρψξν ιακβάλεηαη ππφςε.

3.3.1.3.

ηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο ρώξνπ γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε θαηά ηε ιεηηνπξγία
θαη εθηόο ιεηηνπξγηάο ηνπ ρώξνπ

Οη θαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πεξηγξάθνπλ ηηο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο ην
επηιεγφκελν ζχζηεκα HVAC ζα δηαηεξεί θαηά ηελ πξνεπηιεγκέλε πεξίνδν ρξήζεο ην ζχζηεκα
ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Όηαλ ζηελ πξνεπηιεγκέλε πεξίνδν ρξήζεο έλαο ρψξνο ζεσξείηαη εθηφο
ιεηηνπξγηάο, ηφηε ην επηιεγφκελν ζχζηεκα HVAC ζα δηαηεξεί ην ρψξν ζε κηα άιιε πξνθαζνξηζκέλε
ζεξκνθξαζία, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ (Μέξνο Γ).

3.3.1.4.

Πξόηππα θσηηζκνύ

Ζ βάζε δεδνκέλσλ (Μέξνο Γ) νξίδεη ηα επίπεδα θσηηζκνχ ζε lux πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε
θάζε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα θσηηζκνχ. Απηφ ην
επίπεδν θσηηζκνχ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα θσηηζκνχ πνπ ζα επηιεγεί απφ ην ρξήζηε. Δθηφο απφ
ην γεληθφ θσηηζκφ, θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξείηαη φηη δηαζέηνπλ εθζεζηαθφ θσηηζκφ. Σα επίπεδα
ζε lux, καδί κε ην επηιεγκέλν ζχζηεκα θσηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα
εζσηεξηθά θέξδε ζεξκφηεηαο ιφγσ θσηηζκνχ.

3.3.1.5.

Απαηηήζεηο αεξηζκνύ

Ζ βάζε δεδνκέλσλ νξίδεη ην απαξαίηεην πνζνζηφ ξνήο εμσηεξηθνχ αέξα (λσπνχ αέξα) γηα θάζε
δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηεο. Απηφ ην πνζνζηφ ξνήο καδί κε ηελ πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα ηνπ ρψξνπ (φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε αλαγθαία
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πνζφηεηα εμσηεξηθνχ αέξα (λσπνχ αέξα) πνπ πξέπεη λα ζεξκαλζεί ή λα ςπρζεί ζην απαξαίηεην
θαζνξηζκέλν ζεκείν ζέξκαλζεο ή ςχμεο. Δάλ ε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη θηιηξάξηζκα πςειήο
πίεζεο απηφ νξίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ (φπσο εκπνξηθέο θνπδίλεο θαη ρεηξνπξγεία λνζνθνκείσλ)

3.3.1.6.

Δζσηεξηθά θέξδε ζεξκόηεηαο από ηνλ εμνπιηζκό

Αθνινπζψληαο κηα παξφκνηα δηαδηθαζία φπσο απηή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θεξδψλ ζεξκφηεηαο απφ
ηνπο αλζξψπνπο θαη ην θσηηζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ππνινγίδνληαη
ηα αλακελφκελα θέξδε ζεξκφηεηαο απφ ηνλ εμνπιηζκφ γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, βαζηζκέλε ζε Watt
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη κε βάζε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ.

3.3.1.7.

Απαηηήζεηο πγξαζίαο

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη ηε κέγηζηε θαη ειάρηζηε απαίηεζε πγξαζίαο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα
(Μέξνο Γ). Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γηα ηα δπλακηθά κνληέια πξνζνκνίσζεο.

3.3.1.8.

Απαηηήζεηο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ΕΝΥ)

Ζ απαίηεζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαζνξίδεηαη γηα φινπο ηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρεη αλζξψπηλε
δξαζηεξηφηεηα. Ζ απαίηεζε δεζηνχ λεξνχ ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ φπνπ ππάξρεη
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, θαη φρη ζηνπο ρψξνπο φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο,
δειαδή, ππάξρεη απαίηεζε γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο πνπ ζπλδέεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ελφο
γξαθείνπ θαη φρη κφλν ζηνπο ρψξνπο απνρσξεηεξίνπ ή έλα δσκάηην παξαζθεπήο θαγεηνχ.

3.3.2. Καηαζθεπέο
Ο ρξήζηεο ηνπ SBEMcy κπνξεί λα νξίζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο θαη
ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηνίρν, νξνθή ή δάπεδν ζηε βηβιηνζήθε θαηαζθεπψλ.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα θαηαζθεπή θαηεπζείαλ απφ ηε βηβιηνζήθε, επηιέγνληαο
πξψηα ην γεληθφ ηχπν θαηαζθεπήο θαη έπεηηα επηιέγνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή πνπ
εθαξκφδεηαη ζην πξνηεηλφκελν θηίξην. Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ θαηαζθεπή απφ ηελ βηβιηνζήθε
θαηαζθεπψλ παξέρεη ην
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο θαη ζεξκνρσξεηηθφηεηαο θαη, ζηελ
πεξίπησζε ησλ παινπηλάθσλ, παξέρεη ηηο ειηαθέο ζηαζεξέο (Σ – Ζιηαθφ θαη L – Ζιηαθφ), ηα νπνία
ζηελ ζπλέρεηα εηζάγνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ SBEMcy.

3.3.3. Απνδόζεηο ζπζηεκάησλ HVAC
3.3.3.1.

Οξηζκνί

Ο θαζνξηζκφο ηεο «απφδνζε ζπζηήκαηνο» γηα ηα ζπζηήκαηα HVAC είλαη ιηγφηεξν απιφο απφ φηη
θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο θαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ
αλεκηζηήξεο, αληιίεο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηειηθέο ρξήζεηο (ζέξκαλζε, ςχμε
θαη αεξηζκφ). Σα πξφηππα ηεο νδεγίαο επηιχνπλ ην δήηεκα απηφ, δηαρσξίδνληαο ηελ ελέξγεηα πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηα πξναλαθεξζέληα (αλεκηζηήξεο, αληιίεο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ), θπξίσο ηεο
δηαλνκήο ελέξγεηαο, θαη ηεο απψιεηαο ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαγσγή ηεο ζέξκαλζεο ή
ηεο ςχμεο απφ νξπθηφ θαχζηκν ή ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο αλεκηζηήξεο
θαη ηηο αληιίεο (θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ) αληηκεησπίδεηαη σο ρσξηζηφ ζηνηρείν θαη αλαθέξνληαη σο
«δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα».
«Γεπηεξεχνπζα ελέξγεηα»: είλαη ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο αληιίεο, αλεκηζηήξεο θαη ηα
ζπζηήκαηα ειέγρνπ, αλεμάξηεηα εάλ απηά ππνζηεξίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο ή ηνλ
αεξηζκφ.
Γηα ηε ζέξκαλζε, ν «ζπληειεζηήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (SCoP)», είλαη ε αλαινγία ηεο
ζπλνιηθήο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ έλα ζχζηεκα
HVAC, δηαηξεκέλν κε ηελ ελέξγεηα εηζαγσγήο ζηε πεγή ζεξκφηεηαο - ραξαθηεξηζηηθά ιέβεηεο.
Λακβάλεη ππφςε π.ρ. ηελ απφδνζε ηεο πεγήο ζεξκφηεηαο, ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο απφ ηηο
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ζσιελψζεηο θαη ηνπο αεξαγσγνχο θαη ηε δηαξξνή ησλ αεξαγσγψλ. Γελ πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλεκηζηήξεο θαη ηηο αληιίεο.
Γηα ηελ ςχμε «αλαινγία ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζπζηεκάησλ», SEER είλαη ε αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο
απαηηνχκελεο ελέξγεηαο γηα ηε ςχμε ησλ ρψξσλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην ζχζηεκα HVAC,
δηαηξνχκελν κε ηελ ελέξγεηα εηζαγσγήο ζηε πεγή ςχμεο - ραξαθηεξηζηηθά ςχθηεο. Λακβάλεη ππφςε,
π.ρ. ηελ απφδνζε ηεο πεγήο ςχμεο, ηα ζεξκηθά θέξδε απφ ηηο ζσιελψζεηο θαη ηνπο αεξαγσγνχο, θαη
ηε δηαξξνή ησλ αεξαγσγψλ. Γελ πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο
αλεκηζηήξεο θαη ηηο αληιίεο. Γεδνκέλνπ φηη πνιινί ππνινγηζκνί γηα ηελ απαίηεζε ςχμεο ππνινγίδνπλ
κφλν ηελ αηζζεηή ςχμε, ν θαζνξηζκφο κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα πεξηιάβεη πξνβιεπηά ή
απξφβιεπηα ιαλζάλσλ θνξηία.
Καζψο νη ππνινγηζκνί απαίηεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεληαία βάζε, νη ππνινγηζκνί ζπζηεκάησλ
HVAC πξέπεη λα γίλνληαη ζε παξφκνηα βάζε: ν θαζαξά σξηαίνο (ή ζπρλφηεξνο) ππνινγηζκφο ζα
ήηαλ αζπκβίβαζηνο. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηηο ηηκέο γηα ηηο ηξεηο παξακέηξνπο
απφδνζεο ζπζηεκάησλ γηα θάζε κήλα.

3.3.3.2.

Πεδίν Γξάζεο

Ο ππνινγηζκφο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα HVAC μεθηλά κε ηελ
ππνινγηδφκελε απαίηεζε γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Απηφ παξάγεη ηηο κεληαίεο ηηκέο ηεο
απαίηεζεο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ζην αηζζεηφ θνξηίν γηα θάζε ρψξν. Ο ππνινγηζκφο ηεο απαίηεζεο
γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε είλαη γηα ηδαληθέο ζπλζήθεο - αιάλζαζην έιεγρν ζεξκνθξαζίαο, νκνηφκνξθε
ζεξκνθξαζία αέξα ζην ρψξν θηι – σο εθ ηνχηνπ ην πεδίν δξάζεο ηνπ φξνπ «ζχζηεκα HVAC»
πξέπεη λα είλαη αξθεηά επξχο γηα λα ζπκπεξηιάβεη κεξηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππφ
εμέηαζε ρψξν.
Σν EN15243 είλαη ην πξφηππν πνπ εμεηάδεη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδφζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ
HVAC. Πεξηέρεη δηάθνξα πιεξνθνξηαθά παξαξηήκαηα πνπ επεμεγνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο, αιιά δελ νξίδεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ. Δπηηξέπεη λα ππνινγηζηεί
ε απφδνζε ζπζηεκάησλ HVAC ζε κεληαία ή σξηαία βάζε.
Σν πξφηππν πξνζδηνξίδεη ζρεδφλ 40 κεραληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ
ηεο απαίηεζεο ςχμεο ή ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα
ζχζηεκα HVAC γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ απαίηεζε. πζηήκαηα γηα ζέξκαλζε κφλν θαιχπηνληαη απφ
ηα δηάθνξα κέξε ηνπ EN 13790. Σν EN15243 απεηθνλίδεη ηελ έθηαζε ηνπ EN 13790 φπνπ ηα δχν
πξφηππα επηθαιχπηνληαη. Μεξηθά κέξε ηνπ EN 13790 απαηηνχλ επίπεδα αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ
πνπ δελ είλαη πξαθηηθά γηα ηε ΜΤΔΑΚ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη
απινπζηεπκέλεο επηινγέο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο.
Οη κεραληζκνί 20 πεξίπνπ ηχπσλ ζπζηεκάησλ HVAC ζπλδπάδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη ζην EN 15243
ψζηε λα δηαθαλεί πνηνη κεραληζκνί κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη γηα πνηνπο ηχπνπο ζπζηεκάησλ.
Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ζπκκφξθσζεο, απαηηεί λα δειψζεη πνηνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ ππνζηεξίδεη φηη θαιχπηεη θαη πψο εμεηάδεη θάζε έλαλ απφ ηνπο εθαξκφζηκνπο
κεραληζκνχο. Σα πξφηππα δελ νξίδνπλ πψο θάζε κεραληζκφο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί (αλ θαη
ππάξρνπλ «πιεξνθνξηαθέο» εηζεγήζεηο). Ζ ΜΤΔΑΚ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζηα πξφηππα ζρεδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηεο ΜΤΔΑΚ.

3.3.3.3.

Πξνζδηνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ απόδνζεο ζπζηεκάησλ από ηνπο
κεραληζκνύο

Σν βαζηθφ δηάγξακκα ελεξγεηαθήο ξνήο ηνπ ππνινγηζκνχ HVAC ζηε ΜΤΔΑΚ παξνπζηάδεηαη ζην
ρεδηάγξακκα 1 πην θάησ. Ζ βαζηθή θηινζνθία είλαη λα παξέρεη έλα ζπλεπέο ζχλνιν παξακέηξσλ
πνπ εμεηάδνπλ φινπο ηνπο κεραληζκνχο ζην EN15243. Σν δηάγξακκα ελεξγεηαθήο ξνήο είλαη
απινπνηεκέλν αθνχ κεξηθέο απφ ηηο παξακέηξνπο είλαη ζρεηηθά ζπκπηπγκέλεο - π.ρ. ε αλάιεςε
ζεξκφηεηαο ζηηο ζσιελψζεηο δηαλνκήο ςπρξνχ λεξνχ, εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηεο ελεξγεηαθήο
ξνήο ςχμεο.
Ζ ηνπνζέηεζε αμηφπηζησλ ηηκψλ ζε θάζε κεραληζκφ γηα νπνηνδήπνηε εμεηαδφκελν ζχζηεκα ζα ήηαλ
εμαηξεηηθά δχζθνιν, αλαμηφπηζην, θαη δχζθνιν λα ειεγρζεί, εηδηθά γηα ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Ζ
ΜΤΔΑΚ πξνζθέξεη ζην ρξήζηε έλα αξηζκφ ηχπνπ ζπζηεκάησλ - ε επηινγή ηχπνπ ζπζηήκαηνο
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θαζνξίδεη ηηο ηηκέο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο κεραληζκνχο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα εηζαγάγεη (ή λα δερηεί
κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή) γηα ηελ ηζρχ αλεκηζηήξα, ηελ απφδνζε ησλ πεγψλ ζεξκφηεηαο ή ςχμεο, ηε
δηαξξνή ησλ αεξαγσγψλ θαη ην θαχζηκν. Οη δηνξζψζεηο εθαξκφδνληαη έπεηηα ζηηο ηππνπνηεκέλεο
παξακέηξνπο ιεηηνπξγηάο ζπζηήκαηνο.
Απηή ηε ζηηγκή, νη παξάκεηξνη απφδνζεο ζπζηεκάησλ θαη νη κεραληζκνί δηνξζψζεσλ ππνινγίδνληαη
εθηφο ηεο ΜΤΔΑΚ θαη εηζάγνληαη ζηνπο πίλαθεο αλαδήηεζεο ζηε ΜΤΔΑΚ. Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ
ππνινγηζκνχ θαη ε παξνρή πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο κεραληζκνχο ησλ ηηκψλ
είλαη
πξνηεξαηφηεηα
γηα
κειινληηθή
βειηίσζε.
ρεδηάγξακκα 1: Βαζηθφ δηάγξακκα ελεξγεηαθήο ξνήο ηνπ ππνινγηζκνχ HVAC ζηε ΜΤΔΑΚ
)
Γεπηεξεύνληα

Φχμε

Θέξκαλζε

Μέζα ζην δσκάηην
Τπνινγηζκέλε (ηδαληθή)
απαίηεζε
αηζζεηήο ςχμεο

Τπνινγηζκέλε (ηδαληθή)
απαίηεζε ζέξκαλζεο

Σνπηθή ιαλζάλνπζα
ςχμε

Αηειήο ρξφλνο
θαη έιεγρνο
ζεξκνθξαζίαο

Αηειήο ρξφλνο
θαη έιεγρνο
ζεξκνθξαζίαο

Απψιεηα απφ ηελ
αλάκημε ή ηε
δηαρνξηζκφζχλδεζε
ζέξκαλζεο / ςχμεο

Απψιεηα απφ ηελ
αλάκημε ή ηε
ζχλδεζε
ζέξκαλζεο/ςχμεο

Σεξκαηηθή κνλάδα δσκαηίνπ

Σεξκαηηθφ δσκαηίνπ
Γεπηεξεχσλ ελέξγεηα

Σεξκαηηθφ δσκαηίνπ

Σεξκαηηθφ δσκαηίνπ

Zψλε
Απψιεηα απφ
κε ηέιεην έιεγρν
Εψλεο

Απψιεηα απφ
αηειέο έιεγρν
δψλεο

Γηαρσξηζκφο αέξα
θαη λεξνχ

Γηαρσξηζκφο αέξα
θαη λεξνχ

Καηαλνκή

Νεξφ

Αέξαο
Αλάθηεζε
δηαξξνήο αγσγψλ

Νεξφ

Αέξαο
αλάθηεζε
Γηαξξνήο αγσγψλ
Γηαξξνή αγσγψλ

Γηαξξνή αγσγψλ
Αλάθηεζε
Θεξκηθψλ
απσιεηψλ

Αλάθηεζε
Θεξκηθψλ
απσιεηψλ
Θεξκηθέο
απψιεηεο

Αλάθηεζε
ζεξκηθψλ
απσιεηψλ

Θεξκηθέο
απψιεηεο

Αλάθηεζε
Θεξκηθψλ
Απσιεηψλ
Θεξκηθέο
απψιεηεο

Δλέξγεηα γηα ηνλ
έιεγρν ζεκείνπ
δξφζνπ

Θεξκηθέο
απψιεηεο

επαλαζέξκαλζε

Δμάιεηςε αλεπηζχκεηεο
πγξαζίαο

Αλάθηεζε ζεξκφηεηαο

Αλάθηεζε ζεξκφηεηαο

Δλεξ. βειηίσζε αλεκηζηήξα

Δλεξγ. βειηίσζε αληιίαο

Δλεξ. Βειηίσζε αλεκηζηήξσλ

Γεπη. ελέξγεηα αλεκηζηήξα

Γεπη. Δλέξγεηα αληιίαο

Δλεξγ. βειηίσζε αληιίαο

Γελλήηξηα ζέξκαλζεο/ςχμεο
Γελλήηξηα Φχμεο

Βνεζ. ελέξγεηα
γελλήηξηαο Φχμεο
Βνεζ. ελέξγεηα
Αληιίαο ζέξκαλζεο

Δλέξγεηα

Απαίηεζε Δλέξγεηαο

Απαίηεζε Δλέξγεηαο

Γελλήηξηα ζεξκφηεηαο

Απαίηεζε Δλέξγεηαο
r
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3.3.3.4.

Δπεμήγεζε ησλ κεραληζκώλ

Ο Πίλαθαο 3 θαη ν Πίλαθαο 4 πην θάησ, θαηαγξάθνπλ ηνπο κεραληζκνχο θαη ζπλνςίδνπλ ηα βαζηθά
ηνπο ζεκεία. Ο Πίλαθαο 5 πεξηέρεη έλαλ πιήξε θαηάινγν παξακέηξσλ ηνπ HVAC πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην SBEMcy.

Πίλαθαο 3: Μεραληζκνί θαη βαζηθά ζεκεία

Παξάκεηξνο

θνπόο

Πεγή Πιεξνθνξηώλ

Πηζαλά όξηα

ρόιηα

Παξάγνληαο ειέγρσλ

Δπηηξέπεη ηελ παξνπζία ή
ηελ απνπζία ησλ ειέγρσλ
ρξφλνπ, κέηξεζεο θαη
παξαθνινχζεζεο

ADL2A:

0.9 κέρξη 1

Παξάκεηξνο Σεξκαηηθνύ
Γεπηεξεύνπζαο ηζρύο

Απαηηήζεηο ειεθηξηζκνχ απφ
ηεξκαηηθέο κνλάδεο

TM32

0.001 κέρξη 0.005

Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη
ην ζρεδηαζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο HVAC

Πξνο ην παξφλ ζηαζεξφ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ, πηζαλφλ λα
δνζεί πξφζβαζε ζην κέιινλ

Σνπηθό ιαλζάλνλ θνξηίν

Δπηπιένλ απαίηεζε ζην
αηζζεηφ θνξηίν γηα λα
επηηξαπεί ε πεξηζηαζηαθή
ιεηηνπξγία (ηνπηθψλ) πελίσλ
θάησ απφ ηε ζεξκνθξαζία
δξφζνπ

πληειεζηέο αηζζεηήο
ζεξκφηεηαο απφ ηνπο
θαηαιφγνπο ηνπ
θαηαζθεπαζηή

0 κέρξη 0.25

Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη
ην ζρεδηαζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο HVAC

Πξνο ην παξφλ ζηαζεξφ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ, πηζαλφλ λα
δνζεί πξφζβαζε ζην κέιινλ

Παξάγνληαο θέξδνπο
Σεξκαηηθνύ

Παξάγνληαο γηα ηελ αλαινγία
ελέξγεηαο ηνπ ηεξκαηηθνχ
αλεκηζηήξα πνπ ζπκβάιιεη
ζην ςπθηηθφ θνξηίν

Δπηθπιαθηηθή παξαδνρή φηη
ζπκβάιιεη φιε ε ελέξγεηα ηνπ
αλεκηζηήξα

0 κέρξη 1

Δμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ
ηνπ ηεξκαηηθνχ

Πξνο ην παξφλ ζηαζεξφ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ, πηζαλφλ λα
δνζεί πξφζβαζε ζην κέιινλ

Αλνρή γηα ειιηπή ηνπηθό
έιεγρν (ςύμε)

Παξάγνληαο πνπ πξνζηίζεηαη
ζηελ απαίηεζε ελέξγεηαο
ςχμεο λα ιάβεη ππφςε ηηο
αηέιεηεο ζηελ ηνπηθή ψξα ή
έιεγρν ζεξκνθξαζίαο

Καηά θάπνηνλ ηξφπν
απζαίξεηε ηηκή βαζηζκέλε ζην
πξνζρέδην CEN prEN 15232

0 κέρξη 0.02

Δμαξηάηαη απφ ηνλ
αηζζεηήξα ειέγρνπ θαη ηελ
απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο

Πξνο ην παξφλ ζηαζεξφ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ, δχζθνιν λα
βξεζνχλ ινγηθέο ηηκέο πνπ λα
ζπλδένληαη κε θαζνξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά

Δπηπιένλ θνξηίν ςύμεο
από κίμε αλαζέξκαλζεο
θ.η.ι

Παξάγνληαο πνπ πξνζηίζεηαη
ζηηο ςπθηηθέο θαη ζεξκηθέο
απαηηήζεηο ψζηε λα ιεθζεί
ππφςε ζε θάπνηα ζπζηήκαηα
ζθφπηκα (θαη ζε άιια κέζσ
αηειψλ αιιεινζλδέζεσλ)
επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλε
ζέξκαλζε θαη ςχμε

Μείγκα παξαγφλησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
NEN2916 θαη απνηειεζκάησλ
πξνζνκνηψζεσλ απφ ηα TAS
θαη DOE2

0 to 0.4

Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη
ην ζρεδηαζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο HVAC

Πξνο ην παξφλ ζηαζεξφ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ, πηζαλφλ λα
δνζεί πξφζβαζε ζην κέιινλ

Δπηπιένλ θνξηίν από
ειιηπή δηαρσξηζκό ζε
δώλεο (ςύμε)

Παξάγνληεο πνπ
πξνζηίζεληαη ζηηο απαηηήζεηο
πνπ εμππεξεηνχλ
πεξηζζφηεξνπο απφ έλα
ρψξνπο ρσξίο ηνπηθφ έιεγρν
ζεξκνθξαζίαο

Απζαίξεηε ηηκή (0.05) πνπ
δελ εθαξκφδεηαη φκσο ζε
απηνηειή ζπζηήκαηα
δσκαηίνπ

0 κέρξη 0.2

Δμαξηάηαη απφ ηνλ έιεγρν
ησλ δσλψλ

Ζ επίπησζε ησλ
δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ
ιεηηνπξγίαο ζπιιέγεηαη
απηφκαηα απφ βάζε
δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ

Αλαινγία θνξηίνπ ςύμεο
πνπ εμππεξεηείηαη από ην
ππνζύζηεκα αέξα

Δπεξεάδεη έκκεζα ηελ
απφδνζε ελέξγεηαο κέζσ
ππφζεζεο γηα ηελ ηζρχ ηνπ
αλεκηζηήξα θαη ηεο αληιίαο,
θαη θέξδε ζεξκφηεηαο
αεξαγσγνχ, ζσιήλαο θαη
δηαξξνήο αεξαγσγψλ

Πξνθαλέο γηα ζπζηήκαηα κε
αέξα θαη κε λεξφ, φκσο ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο κηα
απζαίξεηε παξαδνρή

0 κέρξη 1

Δμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ
ηνπ ζπζηήκαηνο

Πξνο ην παξφλ ζηαζεξφ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ, πηζαλφλ λα
δνζεί πξφζβαζε ζην κέιινλ

Γηαξξνή αεξαγσγώλ

Παξάγνληαο πνπ πξνζηίζεηαη
ζηελ πνζφηεηα αέξα
(ππνζέηνληαο φηη ν έιεγρνο
ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξνθχςεη
κε ηε ζσζηή ξνή αέξα ζηνπο
ρψξνπο)

Καηεγνξίεο γηα δηαξξνή
αεξαγσγψλ θαη AHU ζην
prEN 15242

0 κέρξη 0.3

Δμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο
θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
αεξαγσγψλ

Δπηινγή ρξήζηε ζηε
δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο

Αλάθηεζε απσιεηώλ
δηαξξνήο

Παξάγνληαο πνπ επηηξέπεη
θάπνην απφ ηνλ αέξα πνπ
δηαξξέεη λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί

Δπηθπιαθηηθή παξαδνρή φηη
δελ επαλαθηάηαη ηίπνηα
ρξήζηκν

0 κέρξη 1

Δμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ησλ
αεξαγσγψλ

ηαζεξή πξνο ην παξφλ,
πηζαλφλ λα δνζεί πξφζβαζε
ζην κέιινλ

Αλάιεςε ζεξκόηεηαο από
αεξαγσγνύο

Παξάγνληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο
ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο
κέζσ ησλ ηνηρσκάησλ ησλ
αεξαγσγψλ

Βαζηζκέλν ζην πξφηππν
NEN2916 ηεο Γαλίαο θαη ζε
άιιεο πεγέο

0 κέρξη 0.1

Δμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο
θαη ηε κφλσζε ησλ
αεξαγσγψλ

ηαζεξή πξνο ην παξφλ,
πηζαλφλ λα δνζεί πξφζβαζε
ζην κέιινλ

Αλάθηεζε απσιεηώλ ςύμεο

Παξάγνληαο γηα λα επηηξέςεη
θάπνηα απφ ηε ρακέλε ςχμε
λα είλαη ρξήζηκε

Δπηθπιαθηηθή παξαδνρή φηη
ηίπνηα ρξήζηκν δελ
επαλαθηάηαη

0 κέρξη 1

Δμαξηάηαη απφ ηελ ζέζε ησλ
αεξαγσγψλ

ηαζεξή πξνο ην παξφλ,
πηζαλφλ λα δνζεί πξφζβαζε
ζην κέιινλ

Κεληξηθό ιαλζάλνλ θνξηίν

Δπηπξφζζεηε αηζζεηή ςχμε
γηα ζπζηήκαηα κε θεληξηθά
πελία ςχμεο

Βαζηζκέλν ζε
παξαδεηγκαηηθνχο
ππνινγηζκνχο απφ βηβιία
(ππφζεζε φηη δελ ππάξρεη
θαλέλαο ζθφπηκνο έιεγρνο
πγξαζίαο)

0 κέρξη 0.5?

Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη
ην ζρεδηαζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο HVAC

Πξνο ην παξφλ ζηαζεξφ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο
ζπζηεκάησλ, πηζαλφλ λα
δνζεί πξφζβαζε ζην κέιινλ

Δλέξγεηα αλαζέξκαλζεο

Παξάγνληαο πνπ πξνζηίζεηαη
ζηελ απαίηεζε ζέξκαλζεο
γηα ζπζηήκαηα κε έιεγρν
ζεκείνπ δξφζνπ

Τπφζεζε φηη δελ γίλεηαη
θαλέλαο έιεγρνο ζεκείνπ
δξφζνπ

0 κέρξη 0.5?

Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη
ην ζρεδηαζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο HVAC

ηαζεξή πξνο ην παξφλ,
πηζαλφλ λα δνζεί πξφζβαζε
ζην κέιινλ

Πξφζβαζε Υξήζηε

Ξερσξηζηή εηζαγσγή ζηε
δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο
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ȆȓȞĮțĮȢȆȫȢȘȂȊǼǹȀİȟİĲȐȗİȚĲȠȣȢȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ+9$&ʌȠȣʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȠ(1
ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮĲȘȢȂȊǼǹȀ

ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ ȝȑıĮıĲĮįȦȝȐĲȚĮ
ǿıȠȡȡȠʌȓĮșİȡȝȩĲȘĲĮȢįȦȝĮĲȓȦȞțĮȚșİȡȝȠțȡĮıȓĮ

ȂȘȞȚĮȓȠȢȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠ(1

ǿıȠȡȡȠʌȓĮȣȖȡĮıȓĮȢįȦȝĮĲȓȦȞțĮȚʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮıİȣȖȡĮıȓĮ
ǽȘĲȒȝĮĲĮʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞĲȠȞȑȜİȖȤȠțĮȚįȚĮȤȦȡȚıȝȩıİȗȫȞİȢ
ȀĮșȠȡȚıȝȩȢĲȦȞȗȦȞȫȞțĮȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢıȣȞįȣĮıȝȠȪĲȦȞĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
įȦȝĮĲȓȦȞıİĮʌĮȚĲȒıİȚȢĲȘȢȗȫȞȘȢ
ȈȣȞįȣĮıȝȩȢıȣȞșȘțȫȞįȦȝĮĲȓȦȞıİȗȦȞȚțȩıȘȝİȓȠİʌȚıĲȡȠĳȒȢĮȑȡĮ
ȈȣȝȕȠȜȒıĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢįȦȝĮĲȓȦȞĮʌȩĲȠȤȦȡȚıĲȩıȪıĲȘȝĮĮİȡȚıȝȠȪȕȐıȚțȩ
ıȪıĲȘȝĮȥȪȟȘȢ
ȈȣȝȕȠȜȒıĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢįȦȝĮĲȓȦȞĮʌȩĲĮțȑȡįȘșİȡȝȩĲȘĲĮȢȒĲȚȢĮʌȫȜİȚİȢ
ĮʌȩĲȠȣȢıȦȜȒȞİȢțĮȚĲȠȣȢĮİȡĮȖȦȖȠȪȢ

ȂȘİȟİĲĮȗȩȝİȞȠ

ǹȞĲȓțĲȣʌȠȢĲȘȢĮȞĮȜȠȖȚțȒȢȝȠȞȐįĮȢİȜȑȖȤȠȣıĲȘȞʌĮȡİȤȩȝİȞȘİȞȑȡȖİȚĮ
ǹȞĲȓțĲȣʌȠȢĲȘȢȞİțȡȒȢȗȫȞȘȢıĲȘȞʌĮȡİȤȩȝİȞȘİȞȑȡȖİȚĮ

ǹțȡȚȕȒȢțĮșȠȡȚıȝȩȢĲȦȞȗȦȞȫȞțĮȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢȞĮıȣȞįȣĮıĲȠȪȞȠȚ
ȤȫȡȠȚıİȗȫȞİȢʌȠȣİȟȣʌȘȡİĲȠȪȞĲĮȚĮʌȩțȐșİıȪıĲȘȝĮ
ȊʌȩșİıȘȩĲȚȖȓȞİĲĮȚĲȑȜİȚĮ ȝȓȟȘ
ǾİʌȚȜȠȖȒĲȠȣĲȪʌȠȣıȣıĲȘȝȐĲȦȞ+9$&șȑĲİȚĲȠʌȠıȠıĲȩĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣʌȠȣțĮȜȪʌĲİĲĮȚĮʌȩĲĮȣʌȠıȣıĲȒȝĮĲĮȩʌȠȣȤȡİȚȐȗİĲĮȚ
ȁĮȝȕȐȞİĲĮȚȦȢȝȘįȑȞ
ǵȤȚȡȘĲȐıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘĮȜȜȐıĲĮșİȡȩȢʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢȖȚĮĲȠȞ
ĮĲİȜȒȑȜİȖȤȠ
ǵȤȚȡȘĲȐıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘĮȜȜȐıĲĮșİȡȩȢʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢȖȚĮĲȠȞ
ĮĲİȜȒȑȜİȖȤȠ

ǼʌȓįȡĮıȘĲȠȣİȜȑȖȤȠȣĮȞȠȚȤĲȠȪȕȡȩȖȤȠȣȒĲȠȣțĮĲȐ ȝȑıȠȣȩȡȠȣĲȦȞ
ĮȚıșȘĲȒȡȦȞ

ȈĲĮșİȡȩȢʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢȩĲĮȞȣʌȐȡȤȠȣȞʌİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȩȝȚĮȗȫȞİȢ

ǼʌȓįȡĮıȘĲȘȢĮʌȠȣıȓĮȢĮȜȜȘȜȠıȪȞįİıȘȢȝİĲĮȟȪĲȘȢșȑȡȝĮȞıȘȢțĮȚĲȘȢȥȪȟȘȢ

īȚĮĲĮȞȑĮțĲȓȡȚĮșİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚȣʌȐȡȤİȚīȚĮĲĮȣĳȚıĲȐȝİȞĮțĲȓȡȚĮ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚȝȚĮıĲĮșİȡȒțȪȡȦıȘ

ǻȚĮȞȠȝȒ: ȗȘĲȒȝĮĲĮĲİȡȝĮĲȚțȫȞ
ǼȞİȡȖİȚĮțȑȢțȣȡȫıİȚȢĮʌȩȗİıĲȒțȡȪĮĮȞȐȝİȚȟȘȒĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘ
ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮİȞȑȡȖİȚĮĲİȡȝĮĲȚțȠȪ
ǼʌȓįȡĮıȘĲȘȢĮȞĮȜȠȖȓĮȢĮȚıșȘĲȒȢșİȡȝȩĲȘĲĮȢĲȠȣĲİȡȝĮĲȚțȠȪ țĮȚĲȠȣ
țȚȞįȪȞȠȣȣȖȡȠʌȠȓȘıȘȢ
ǲȜȜİȚȥȘ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠʌȚțȒȢ ȫȡĮȢ
ȉĮțȑȡįȘțĮȚȠȚĮʌȫȜİȚİȢșİȡȝȩĲȘĲĮȢĮʌȩĲȠȣȢıȦȜȒȞİȢțĮȚĲȠȣȢ
ĮİȡĮȖȦȖȠȪȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ$+8VțĮȚȐȜȜİȢıȣıțİȣȑȢİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȑȡĮ
ǻȚĮȡȡȠȒĮȑȡĮĮʌȩĲȠȣȢĮİȡĮȖȦȖȠȪȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ$+8VțĮȚȐȜȜİȢ
ıȣıțİȣȑȢİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȑȡĮ
ǹʌȫȜİȚİȢșİȡȝȩĲȘĲĮȢȥȣțĲȚțȫȞıȦȜȘȞȫıİȦȞ
ǹȞȐȜȘȥȘİȞȑȡȖİȚĮȢĮȞİȝȚıĲȒȡȦȞțĮȚĮȞĲȜȚȫȞ
ȆȡȩȞȠȚĮĮȞȐțĲȘıȘȢșİȡȝȩĲȘĲĮȢ

ǹȞĮȜȠȖȚțȑȢțȣȡȫıİȚȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞĲȪʌȠıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ǹȞȐȜȠȖȘʌȡȠȢĲȘȞĮʌĮȓĲȘıȘșİȡȝȩĲȘĲĮȢȖȚĮĲȚȢȝȠȞȐįİȢșȑȡȝĮȞıȘȢ
ıĲĮșİȡȒʌȡȠİʌȚȜȠȖȒıİȐȜȜİȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȈĲĮșİȡȒĮȚıșȘĲȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮșİȡȝȩĲȘĲĮȢ
īȚĮĲĮȞȑĮțĲȓȡȚĮșİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚȣʌȐȡȤİȚīȚĮĲĮȣĳȚıĲȐȝİȞĮțĲȓȡȚĮ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚȝȚĮıĲĮșİȡȒțȪȡȦıȘ
īȓȞİĲĮȚȣʌȩșİıȘıĲĮșİȡȠȪʌȠıȠıĲȠȪȐȞİȣȤȡȒıȚȝȘȢıȣȝȕȠȜȒȢıĲĮ
ĳȠȡĲȓĮ
ȅȤȡȒıĲȘȢİʌȚȜȑȖİȚĲȘȞțĮĲȘȖȠȡȓĮįȚĮȡȡȠȒȢ
ǹȖȞȠİȓĲĮȚ
ȈĲĮșİȡȩʌȠıȠıĲȩĲȘȢİȞȑȡȖİȚĮȢĲȦȞĮȞİȝȚıĲȒȡȦȞȒĲȦȞĮȞĲȜȚȫȞ
ȅȤȡȒıĲȘȢİʌȚȜȑȖİȚĮʌȩĲȘȜȓıĲĮİʌȚȜȠȖȫȞ

ȈȣıĲȒȝĮĲĮįȚĮȞȠȝȒȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢȜĮȞșȐȞȦȞĮʌĮȓĲȘıȘȢıĲȚȢțİȞĲȡȚțȑȢ ȗȦȞȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȠȞȑȜİȖȤȠıȘȝİȓȠȣįȡȩıȠȣțĮȚĮȞĮșȑȡȝĮȞıȘȢ
ǹįȚĮȕĮĲȚțȒȥȪȟȘȥİțĮıȝȠȪ
ȆȡȩıșİĲİȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢʌȠȣʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ ĮʌȩĲȠıȪıĲȘȝĮ ĮȞȐȝİȚȟȘȢ
țȡȪȠȣȗİıĲȠȪĮȑȡĮ
ǹȞĲȓțĲȣʌȠȢıĲȘșİȡȝȠțȡĮıȓĮȝİĲȘȞĮȞȐȝİȚȟȘȞİȡȠȪİʌȚıĲȡȠĳȒȢıİıȣıĲȒȝĮĲĮ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
ǹʌȫȜİȚĮȜȩȖȦĲȘȢȝİĲĮıĲȡȠĳȒȢıİıȣıĲȒȝĮĲĮıȦȜȘȞȫıİȦȞ
ǹȞĲȓțĲȣʌȠȢĲȘȢĮȞĮțȪțȜȦıȘȢĮȑȡĮȝİĲĮȕȜȘĲȠȪĮİȡȚıȝȠȪȉȣʌȚțȐ İȜİȖȤȩȝİȞȠ
CO2 ± ĮȝİĲȐȕȜȘĲȘıȣȞȠȜȚțȒȡȠȒĮȑȡĮ
ǹȞĲȓțĲȣʌȠȢĲȘȢİȜİȪșİȡȘȢȥȪȟȘĲȠȣĮȑȡĮ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮ įȚĮȞȠȝȒȢ: įİȣĲİȡİȪȠȣıĮİȞȑȡȖİȚĮ
ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘįİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢİȞİȡȖİȓĮȢĮʌȩĲȠȣȢĮȞİȝȚıĲȒȡİȢțĮȚĲȚȢĮȞĲȜȓİȢ
ȝȘıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞĲİȡȝĮĲȚțȫȞ
ȆĮȡĮȖȦȖȒ ȥȪȟȘȢ țĮȚ șȑȡȝĮȞıȘȢ
īİȞȞȒĲȡȚĮȥȪȟȘȢ ȥȪțĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȝİȡȚțȠȪĳȠȡĲȓȠȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
ʌȠȜȜĮʌȜȫȞİȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ǼȜİȪșİȡȘȥȪȟȘĮʌȩĲȘȞʌȜİȣȡȐĲȠȣȞİȡȠȪ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮșİȡȝȠıȚĳȦȞȚțȠȪ
ǹȞĲȓțĲȣʌȠȢıĲȘȞĮʌȩįȠıȘĲȠȣȥȪțĲȘĲȠȣțİȞĲȡȚțȠȪİȟȠʌȜȚıȝȠȪĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
șİȡȝȩĲȘĲĮȢȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȠȣȢʌȪȡȖȠȣȢȥȪȟȘȢ țĮȚĲȠȣȢĮİȡȩȥȣțĲȠȣȢ
ıȣȝʌȣțȞȦĲȑȢțĲȜȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚıĲȘȖİȞȚțȒĮʌȩįȠıȘĲȦȞĮȣĲȠĲİȜȫȞ
ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ

ȈĲĮșİȡȒĮȞĮȜȠȖȓĮĮȚıșȘĲȒȢșİȡȝȩĲȘĲĮȢ
ǻİıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
ǹȞĮȜȠȖȚțȑȢțȣȡȫıİȚȢ
ǹȖȞȠİȓĲĮȚ
ǹȖȞȠİȓĲĮȚ
ǻİȞıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȡȘĲȐĮȜȜȐȣʌȐȡȤİȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĲȠȣʌİȡȓʌȠȣ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪĲȦȞʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞİȚıĮȖȦȖȒȢ
ȆĮȡȑȤİĲĮȚ ıĮȞ İʌȚȜȠȖȒ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞĲȪʌȠıȣıĲȘȝȐĲȦȞȫȡİȢĲȘȢȤȡȒıȘȢ
țĮȚ ȖȚĮĲȠȣȢĮȞİȝȚıĲȒȡİȢ ĲȠȣ6)3 İȚįȚțȒȚıȤȪȢĮȞİȝȚıĲȒȡȦȞ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȠȢİȟȦĲİȡȚțȐțĮȚʌĮȡȑȤİĲĮȚıĲȠȜȠȖȚıȝȚțȩ
ȂʌȠȡİȓȞĮʌİȡȚȜȘĳșİȓıĲȠȞİȟȦĲİȡȚțȩȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȘȢİʌȠȤȚĮțȒȢ
ĮʌȩįȠıȘȢ
ȂʌȠȡİȓıĮȞĮȡȤȒȞĮʌİȡȚȜȘĳșİȓıĲȠȞİȟȦĲİȡȚțȩȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȘȢ
İʌȠȤȚĮțȒȢĮʌȩįȠıȘȢ
ȂʌȠȡİȓıĮȞĮȡȤȒȞĮʌİȡȚȜȘĳșİȓıĲȠȞİȟȦĲİȡȚțȩȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȘȢ
İʌȠȤȚĮțȒȢĮʌȩįȠıȘȢ
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ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ
ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘįİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢİȞİȡȖİȓĮȢĮʌȩĲȠȞțİȞĲȡȚțȩİȟȠʌȜȚıȝȩ
ĮʌȩȡȡȚȥȘȢșİȡȝȩĲȘĲĮȢʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚıĲȘȠȜȚțȒĮʌȩįȠıȘĲȦȞ
ĮȣĲȠĲİȜȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
īİȞȞȒĲȡȚĮșİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȜȑȕȘĲĮȢ ĮʌȩįȠıȘȢȝİȡȚțȠȪĳȠȡĲȓȠȣ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢʌȠȜȜĮʌȜȒȢİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ)
ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘįİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢİȞİȡȖİȓĮȢĮʌȩȖİȞȞȒĲȡȚİȢșȑȡȝĮȞıȘȢ
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚİȞȚıȤȣĲȑȢĮİȡȓȠȣĮȞĲȜȓİȢțĮȣıȓȝȦȞțĲȜıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚıĲȘȞ
ȠȜȚțȒĮʌȩįȠıȘĲȦȞĮȣĲȠĲİȜȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ȋȡȒıȘİȞȑȡȖİȚĮȢȖȚĮȪȖȡĮȞıȘ
ȉĮįȚıșİȞȒıȣıĲȒȝĮĲĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȞȜȑȕȘĲĮȈȆǾĬĲȠȜȑȕȘĲĮ
ıȣȝʌȪțȞȦıȘȢȜȑȕȘĲĮȝȘıȣȝʌȪțȞȦıȘȢ
ĮȞĲȜȓĮșİȡȝȩĲȘĲĮȢ ıȣȝʌȜȒȡȦȝĮİȟĲȡİȝȚıĲȚțȒȥȪȟȘȥȪțĲȘ

ǻȚĮįȚțĮıȓĮĲȘȢȂȊǼǹȀ
īȚĮĲȠȞĮİȡȩȥȣțĲȠİȟȠʌȜȚıȝȩʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚıĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ
ĲȘȢİʌȠȤȚĮțȒȢĮʌȩįȠıȘȢīȚĮĲȠȞȣįȡȩȥȣțĲȠʌȡȠıĲȓșİĲĮȚıĲĮșİȡȒ
țȪȡȦıȘ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȠİȟȦĲİȡȚțȐțĮȚʌĮȡȑȤİĲĮȚıĲȠȜȠȖȚıȝȚțȩ
ǻİȞıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
ǻİȞıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
ǻİȞıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȡȘĲȐĮȜȜȐȣʌȐȡȤİȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĲȠȣʌİȡȓʌȠȣ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪĲȦȞʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞİȚıĮȖȦȖȒȢ
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Parameter

Cooling Demand Cooling Demand Intermediate calculation
Peak cooling
Equivalent full Room cooling demand
demand
load cooling
hours

Description

Application

Base for
calculation

Base for
calculation

Units
Comment

Kw/m2
Building
dependent.
Expressed per
unit floor area

hours pa
Building
dependent

Auxiliary
Terminal
auxiliary
power
parameter

Intermediate calculation
Terminal auxiliary
energy

Fans for FCUs for
example

Cooling Demand
and heating
Cooling Demand demand
Local latent
Terminal
load
Auxiliary pickup
factor

Cooling Demand
Extra cooling
load from
mixing reheat
etc
Coils may
Fans etc
Imperfect time or Hot/cold mixing
operate below
contribute to load: temperature
systems, 3-pipe
dewpoint,
picked up as extra control will cause systems,
generating extra cooling load and extra
imperfect
demand
reduction in
consumption
interlock with
heating load proheating, terminal
rata to
reheat all add
consumptions
cooling load
Factor applied to factor applied
room cooling
toenergy use
demand - but be
careful with the
algebra
dimensionless
System
dependent

kWhpa/m2
Building dependent.
Expressed per unit floor
area

kW/kW
System
dependent

kWhpa/kWhpa cooling
System dependent

Cooling-air and water
Cooling-air
Proportion of
Duct leakage
load handled by
air sub-system

Cooling-air
Reclaimed leakage
losses

Cooling-air
Duct heat
pickup

Cooling-air
Cooling-air
Reclaimed cold losses Central latent
load

Heating-water
Reheat energy

Description

Can vary from all- Can be
air to no air
substantial

Some of the lost coolth
may be useful

Heat transfer
through duct
walls

Some of the lost coolth
may be useful

For dewpoint
control

Application

factor

Leakage factor - factor applied to the duct factor
think about the
loss figure
algebra when
applying!

Units

dimensionless

dimensionless

dimensionless

dimensionless dimensionless

Comment

system
dependent

Depends on
quality of ducts
and AHUs

Depends on location of
ductwork

Depends on
extent and
insulation of
ductwork

Depends on location of
ductwork

Auxiliary
Fan run hours

Cooling-water
Intermediate calculation
Fan energy
Pipe heat pickup

Cooling-water
Reclaimed
cold losses
Some of the
lost coolth may
be useful

Cooling-water
Cooling pump pickup
factor
Most pump energy is
transferred to water as
heat gain

Intermediate calculation
Auxiliary
Cooling pump Cooling pump
power
energy
Depends on
pressure drop

factor applied
to the pipe
heat pickup
figure

Proportion of pump
energy - - but remember
that pump also runs in
non-cooling modes

Taken as 0.01
times wet part of
peak cooling
load.

Parameter

Parameter
Description

All services.
All services
Same figure used
for terminals

Application

Depends on
controls

Units

hours

Based on 10 l/s factor
m2 for all-air
systems,
proportioned to
% cooling by air.
SFP effect
increased to
allow for extract
etc
kWhpa m2
dimensionless
Depends on extent and
insulation of pipework

Comment

Parameter

Description

Peak heating
load

Parameter
Description

Cooling-air
Heat recovery
or economiser

Auxiliary
Specific fan
power

Cooling-air
Fan energy
pickup factor

Airside free
cooling or heat
recovery wheel
(etc) can reduce
net loads
factor, but result is factor applied to
added to heating room cooling
demand
load

Used to
determine fan
energy. Both
supply and
extract

Most of fan
energy is
transferred to air
as heat gain

dimensionless

kWhpa/m2

W/l/s

Proportion of fan
energy - but
remember that
fan also runs in
non-cooling
modes
kWhpa/m2

System
dependent

System dependent System
dependent

System
dependent

System
dependent

kWhpa/m2
Building dependent

Heating-air
Heat recovery
or economiser
Heat recovery
wheel (etc) can
reduce net loads

Heating-air
Fan power

Heating-air
Fan energy pickup

Pick up from
cooling

Pick up from cooling

Application

factor, but really
needs thinking
about carefully

Units

dimensionless

Comment

System
dependent

Cooling
generation
Chiller
performance
Seasonal value also applied to
room units

Cooling
generation
Chiller
Ancillaries
May need to add
cooling towers
etc

dimensionless kWhpa/m2

kWhpa/m2

dimensionless

Depends on
location of
pipework

System dependent depends on
depends on
chiller,climate etc chiller,climate etc

System dependent

Rather
Factor applied to room
arbitrary value heating demand
used to split
fan and
terminal pickup
between
cooling and
heating (and
where fan etc
energy has to
be split
between
services)

hours pa
Building
dependent

dimensionless

factor added to
chiller energy
consumption,
may be included
in chiller
performance

Base for calculation

kW/m2
Building
dependent

Factor applied to Add equal
Factor
room cooling
amount to
demand
heating demand

Pump power times (inverse) factor
hours. Operating
hours proportioned
to loads.

cooling energy Imperfect time or
demand
temperature control will
divided by
cause extra consumption
heating +
cooling energy
demand

dimensionless
Control and load
dependent

System
dependent

Auxiliary
Heating pump
power

Heating-air
Duct heat loss

Heating-air
Reclaimed heat
losses

Some of the lost Heat transfer
heat may be
through duct
useful
walls

Some of the lost heat
may be useful

set to be the
same s for
cooling

factor applied to
the duct loss
figure

factor

factor applied to the
duct heat loss figure

dimensionless
Depends on
location of
ductwork

dimensionless
Depends on
extent and
insulation of
ductwork

dimensionless
Depends on location
of ductwork

Heat generation
Boiler
performance
Seasonal value also applied to
room units. May
be reverse cycle
chiller
(inverse) factor

Heat generation
Boiler
Ancillaries
May need to add
gas boosters etc.
more relevant for
reverse cycle

kWhpa m2

dimensionless

dimensionless

System
dependent

depends on
depends on
chiller,climate etc chiller,climate etc

Auxiliary
Heating pump
energy
Depends on
pressure drop

Taken as 0.02
hours times
times wet part of power
peak heating load.

kW/m2

Heating-air
Reclaimed
leakage losses

Can be
substantial

dimensionless
dimensionless
dimensionless
Building and
system dependent Depends on
sytem dependent
quality of ducts
and AHUs

Heating-water
Heating-water
Reclaimed heat losses Heating pump
pickup
Some of the lost heat
Most pump
may be useful
energy is
transferred to
water as(useful)
heat gain
factor
factor applied to the pipe Proportion of
heat loss figure
pump energy - but remember
that pump also
runs in nonheating modes
dimensionless dimensionless
kWhpa/m2
Depends on location of
pipework

dimensionless

Heating-air and water
Heating-air
Proportion of
Duct leakage
load handled by
air sub-system

Different spaces Can vary from allmay have
air to no air
different needs imperfect time or
temperature
control will cause
extra
consumption
Factor
factor, should this
be constrained to
be the same as for
cooling?

Heating-water
Pipe heat
losses
Heat transfer
through pipe
walls

Depends on
extent and
insulation of
pipework

Different spaces
may have
different needs imperfect time or
temperature
control will cause
extra
consumption

dimensionless
Building and
sytem dependent

May be
inadvertent
operation below
dewpoint or
humidity control
factor applied to the duct factor, but be
heat pickup figure
careful with the
algebra!

Ideal annual demand

Cooling Demand
Extra load from
imperfect
zoning

dimensionless
kWhpa/m2
Control and load system
dependent
dependent

Heating Demand Heating Demand Intermediate calculation Intermediate calculation
Heating Demand
Heating Demand
Heating Load
Heating EFLH
Room heating demand Cooling
Allowance for
Extra load from
proportion
imperfect local control imperfect
zoning

Application

Units
Comment

Heat transfer through
pipe walls

Cooling Demand
Allowance for
imperfect local
control

factor added to
boiler energy
consumption,
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3.3.3.5.

Γηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, ε πηζαλή έθηαζε ησλ ηηκψλ γηα θάζε κεραληζκφ είλαη γλσζηή,
εληνχηνηο, κε πνηθίινπο βαζκνχο αμηνπηζηίαο. Ξεθηλψληαο απφ έλα ζχλνιν εχινγσλ, αιιά κεξηθέο
θνξέο απζαίξεησλ αξηζκψλ, νη ηηκέο αλαζεσξνχληαη ζηαδηαθά γηα λα παξέρνπλ ηνπο
βαζκνλνκεκέλνπο ζπλδπαζκνχο ηηκψλ γηα θάζε ηχπν ζπζηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζην
ρεδηάγξακκα 2.
ρεδηάγξακκα 2: Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο Μνληέινπ HVAC
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Απινπνηεκέλν κνληέιν ξνήο ελέξγεηαο.
πκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο
κεραληζκνχο prEN15243

Πξψηεο εθηηκήζεηο γηα SCoP,
SEER θαη AuxE

Βαζκνλνκεκέλεο γεληθέο ηηκέο
Σσλ SCoP, SEER θαη AuxE

πγθεθξηκέλεο ηηκέο ζπζηήκαηνο
γηα SCoP, SEER θαη AuxE γηα
θάζε ηχπν ζπζηήκαηνο

Ρεαιηζηηθέο πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο γηα
SCoP, SEER θαη δεπηεξεχνπζα
ελέξγεηα γηα θάζε ηχπν ζπζηήκαηνο

Αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ ηηκψλ
γηα ηνπο κεραληζκνχο

Δκπεηξηθέο εηήζηεο ζπγθξηηηθέο
κεηξήζεηο επηδφζεσλ θαηαλάισζεο

πγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο γηα ην ζχζηεκα:
α) Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ: 11 ηχπνη ζπζηεκάησλ,
Γηάθνξα θηίξηα
β) Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ: (δηαθνξεηηθφ κνληέιν): 7
Σχπνη ζπζηεκάησλ, 1 θηίξην
γ) Μεηξεκέλα δεδνκέλα: 6 ηχπνη ζπζηεκάησλ, 30
θηίξηα

Πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα
1.Πξνζζήθε δηαξξνήο αεξαγσγψλ θαη AHU
2 Μείσζε ηνπ EERs ησλ ςπθηψλ θαη ηεο
απνδνηηθφηεηαο ηνπ ιέβεηα
3.Αχμεζε ζπγθεθξηκέλεο ηζρχνο αλεκηζηήξσλ
4 Πξνζαχμεζε γηα ιαλζάλνληα θνξηία
5Μείσζε απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ

Δηζαγσγέο ρξήζηε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο
EER Φχθηε, ζπγθεθξηκέλε ηζρχ αλεκηζηήξα
Γηαξξνή αεξαγσγψλ. θηι.

πγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ην θηίξην
γηα SCoP, SEER θαη βνεζεηηθή
ελέξγεηα γηα θάζε ηχπν ζπζηήκαηνο

Αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ νη πξψηεο εθηηκήζεηο ησλ ηππηθψλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ξνήο θαη
ππνινγίζηεθαλ νη αξρηθέο ηηκέο ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ απφδνζεο (δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα, SCoP,
SEER). Με ζρεηηθά κηθξέο πξνζαξκνγέο ζηηο αξρηθέο ππνζέζεηο, νη ηηκέο θαηαλάισζεο πνπ
πξνθχπηνπλ αληηπαξαβάιινληαη κε ηηο αληίζηνηρεο εκπεηξηθέο ηηκέο αλαθνξάο, φπσο ηνπ νδεγνχ
ECG 019. Οη πξψηεο εθηηκήζεηο θαη νη εκπεηξηθέο ηηκέο αλαθνξάο παξέρνπλ ηηο βαζκνλνκεκέλεο
γεληθέο εθηηκήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ.
Παξάιιεια, ζπγθεληξψζεθαλ δηάθνξα ζηνηρεία πθηζηάκελσλ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ
θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο δηαθφξσλ ηχπσλ ζπζηεκάησλ ζε γξαθεία. Απηά πεξηιακβάλνπλ δχν
ζηνηρεία απνηειεζκάησλ πξνζνκνίσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά κνληέια γηα λα ζπγθξίλνπλ
ηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζε παλνκνηφηππα θηίξηα. Μηα απφ ηηο κειέηεο εμέηαζε 11 δηαθνξεηηθνχο
ηχπνπο ζπζηεκάησλ ζε έλα αξηζκφ θηηξίσλ, ελψ άιιε κειέηε εμέηαζε 7 ηχπνπο ζπζηεκάησλ ζε έλα
κφλν θηίξην - αιιά αλαιχζεθαλ ηα δηάθνξα κέξε ησλ ζπζηεκάησλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα.
πλδπάζηεθαλ απηά ηα απνηειέζκαηα κε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο απφ 30 θηίξηα πνπ θαιχπηνπλ 6
ηχπνπο ζπζηεκάησλ, γηα λα αλαπηπρζεί έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ ηηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα
SCoP, SEER θαη ηε δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα.
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Γεδνκέλνπ φηη νη πξνζνκνηψζεηο πνπ έγηλαλ ζεψξεζαλ ηδαληθφ έιεγρν ζηηο ζπλζήθεο ρψξνπ, ζηε
ζπλέρεηα κεξηθέο παξάκεηξνη ππνβηβάζηεθαλ γηα λα παξαρζνχλ νη ιηγφηεξν αηζηφδνμεο ππνζέζεηο
πξνεπηινγήο. πγθεθξηκέλα, πξνζηέζεθαλ νη δηαξξνέο κέζσ αεξαγσγψλ θαη κνλάδαο επεμεξγαζίαο
αέξα, κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή απφδνζε (EER) ηνπ ςχθηε θαη ε απφδνζε ιέβεηα, απμήζεθε ε ηζρχο
αλεκηζηήξα, πξνζηέζεθε πεξηζψξην γηα ηα ιαλζάλνληα θνξηία θαη κεηψζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ έιεγρνπ ζπζηήκαηνο.
Σν απνηέιεζκα είλαη ηα ―πξνεπηιεγκέλα‖ θαηαλαιηζθφκελα επίπεδα λα ππεξπεδνχλ ηελ ―ηππηθή‖
θαηαλαιηζθφκελε ηηκή αλαθνξάο (θάπνηα ζπζηήκαηα είλαη θαιχηεξα θαη άιια ρεηξφηεξα απφ ηελ ηηκή
αλαθνξάο). Οη ηδαληθέο ηηκέο ππεξπεδνχλ ην ηζνδχλακν ηεο ―θαιήο εθαξκνγήο‖ ζεκείνπ αλαθνξάο.

3.3.3.6.

Ρπζκίζεηο ζηηο απαηηνύκελεο ηηκέο

Τπάξρνπλ δχν δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα, θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο κέζα
ζην ρψξν φπνπ είλαη θαη κέξνο ηεο κεηαηξνπήο απφ ηελ απαίηεζε ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Απηφ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θάζεηεο ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο ζην ρψξν
θαη ε αθηηλνβφινο ζέξκαλζε ή ςχμε.

Ρύζκηζε κεηαβνιήο ζεξκνθξαζίαο
Γεληθή αξρή
Ζ θαζεηή ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή ζην ρψξν απμάλεη ηε κέζε ζεξκνθξαζία αέξα θαη επνκέλσο ηελ
απψιεηα ζεξκφηεηαο ζε ςεινχο ρψξνπο. Μεξηθά ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο
ζεξκνθξαζίαο θαζ΄ χςνο απφ άιιεο. Οη αλεκηζηήξεο απνζηξσκαηνπνίεζεο (θαη άιια παξφκνηα
ζπζηήκαηα) κεηψλνπλ ηε κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο θαζ΄ χςνο, αιιά θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.
Παξαγσγή
Τπνζέζηε φηη ππάξρεη κηα γξακκηθή ζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή θαζ‘ χςνο κε ηελ απαηηνχκελε
ζεξκνθξαζία άλεζεο tc λα δηαηεξείηαη ζην 1.5m πάλσ απφ ην δάπεδν. ε απηφ ην χςνο ε
ζεξκνθξαζία αέξα είλαη t1.5.
Ζ κέζε ζεξκνθξαζία αέξα είλαη tav = t1.5 + grad* (h/2-1.5) φπνπ ην h είλαη ην χςνο δσκαηίνπ θαη grad
είλαη ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά θαζ‘ χςνο K/m.
Τπνζέζηε φηη νη επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ζην ρψξν παξακέλνπλ αλεπεξέαζηεο.
H ζεξκνθξαζία ζρεδηαζκνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία είλαη (tr + t1.5)/2, έηζη ε νλνκαζηηθή απψιεηα
ζεξκφηεηαο είλαη U* ((tr + t1.5) /2 – to)
Αγλνψληαο ην πψο νη απψιεηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ δαπέδσλ, ηνίρσλ θαη νξνθψλ, ε πξαγκαηηθή
απψιεηα ζεξκφηεηαο είλαη U*((tr +tav)/2 - to)
Δθηηκώληαο ην grad
Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή απψιεηα ζεξκφηεηαο πξέπεη λα βαζηζηεί ζε κηα ζεξκνθξαζία πνπ είλαη
πςειφηεξε απφ ηελ ηηκή ζρεδηαζκνχ θαηά grad* (h/2-1.5). Γηα ρψξνπο χςνπο πεξίπνπ 3 m, απηή ε
δηφξζσζε είλαη πνιχ κηθξή.
Απφ ην GPG 303, νη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ grad είλαη:
Θεξκάζηξεο αθηηλνβνιίαο 0.3 º C
Θεξκαληηθά ζψκαηα 1.5 º C
Θεξκάζηξεο ζπλαγσγήο

2.3 º C

ε ςεινχο ρψξνπο, ην grad κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά: γηα ρψξνπο κε 10m χςνο
Θεξκάζηξεο αθηηλνβνιίαο 1.1 º C
Θεξκαληηθά ζψκαηα
Θεξκάζηξεο ζπλαγσγήο

5.3 º C
8.1 º C
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Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα απoζηξσκαηνπνίεζεο (είηε αλεκηζηήξεο απoζηξσκαηνπνίεζεο είηε ζεξκάζηξεο
αέξα ηνπνζεηεκέλεο ςειά κε ξνή αέξα πξνο ηα θάησ) ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ή κεηαθίλεζε ηεο
θαζ‘ χςνπο ζεξκνθξαζηαθήο κεηαβνιήο, εληνχηνηο, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ αλεκηζηήξσλ
πξνζηίζεηαη ζηνλ ελεξγεηαθφ ππνινγηζκφ.

3.3.3.7.

Άκεζε ζεξκηθή αθηηλνβνιία από ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςύμεο

Γεληθή αξρή
Ζ ζεξκνθξαζία αέξα γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν ζεξκηθήο άλεζεο, κπνξεί λα παξακείλεη πην ρακειή
ιφγσ ηεο άκεζεο αθηηλνβνιίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο πάλσ ζηα άηνκα ηνπ θηηξίνπ.
Απηφ ζηε ζπλέρεηα, κεηψλεη ηηο απψιεηεο απφ ηνλ αεξηζκφ.
Παξαγσγή
Σν EN 15316-2-1 παξέρεη πίλαθεο ηηκψλ γηα δηνξζψζεηο βαζηζκέλνπο ζηηο ιεπηνκεξείο
πξνζνκνηψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Απηέο είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ ζηε δνκή ηεο
ΜΤΔΑΚ θαη γηα απηφ έρνπλ πξνθχςεη νη αθφινπζεο απινπζηεπκέλεο αιιά επέιηθηεο δηαδηθαζίεο. ηελ
πξάμε, δίλνληαη ζηελ ΜΤΔΑΚ παξφκνηεο δηνξζψζεηο κε εθείλεο ηνπ EN 15316-2-1 γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν.
Σα θξηηήξηα ζεξκηθήο άλεζεο νξίδνληαη σο έλαο ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο (ζπλήζσο ν απιφο κέζνο
φξνο) ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξα θαη ηεο κέζεο αθηηλνβφινπ ζεξκνθξαζίαο ζε έλα ρψξν. Γηα
πξαθηηθνχο ιφγνπο, ζπλεζίδεηαη λα αληηθαζίζηαηαη ε κέζε αθηηλνβφινο ζεξκνθξαζία απφ ηε κέζε
εζσηεξηθή επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ θαη λα αγλνείηαη ε άκεζε αθηηλνβνιία απφ ην
ζχζηεκα ζέξκαλζεο.
Όπσο είλαη γλσζηφ απφ ηε ρξήζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ sol-air, ε επίδξαζε ηεο άκεζεο αθηηλνβνιίαο
είλαη ηζνδχλακε κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο πεξηβάιινπζεο επηθάλεηεο ελφο ρψξνπ ίζν κε ην
γηλφκελν ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο Η, ηνπ ζπληειεζηή απνξξνθεηηθφηεηαο α, θαη ηεο επηθαλεηαθήο
αληίζηαζεο απψιεηαο ζεξκφηεηαο r.
Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξα
Ζ αθηηλνβνιία κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πξνζπίπηεη ζηηο πεξηβάιινπζεο επηθάλεηεο ελφο
ρψξνπ. Γηα κηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία αέξα εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ε αθηηλνβνιία απφ ην ζχζηεκα
ζέξκαλζεο πνπ πξνζπίπηεη πάλσ ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ, ζα απμήζεη ηελ ζεξκνθξαζία
επηθάλεηαο θαη επνκέλσο ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. Γηαθνξεηηθέο
επηθάλεηεο ζα επεξεαζηνχλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Δληνχηνηο, εάλ ζεξκνθξαζία αέξα εζσηεξηθνχ
ρψξνπ ρακειψζεη γηα λα δηαηεξεζεί κηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία άλεζεο, απηφ ηείλεη λα κεηψλεη ηε
ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο. Τπνζέζηε φηη, γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν άλεζεο, ε κέζε εζσηεξηθή
επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην πνζφ άκεζεο αθηηλνβνιίαο απφ ην ζχζηεκα
ζέξκαλζεο.
Με απηήλ ηελ ππφζεζε, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε κείσζε ζεξκνθξαζίαο αέξα πνπ απαηηείηαη
γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία άλεζεο ζηελ παξνπζία ηεο άκεζεο αθηηλνβνιίαο. Δάλ ε
ζεξκνθξαζία άλεζεο tc εθθξάδεηαη σο αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ζεξκνθξαζίαο αέξα θαη κέζεο
ζεξκνθξαζίαο επηθάλεηαο δειαδή ην ta θαη ην ts αληίζηνηρα, ηφηε έρνπκε:
tc = I*a*r + (ta+ts)/2
Καη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξα ιφγσ ηεο άκεζεο αθηηλνβνιίαο είλαη 2*I*a*r = dt
Έληαζε αθηηλνβνιίαο
Γηα πεγέο πνπ εθπέκπνπλ ζεξκφηεηα φπσο ζεξκαηλφκελν δάπεδν, ην πνζνζηφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ
παξάγεηαη κε αθηηλνβνιία, κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηνπο ζπληειεζηέο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο
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αθηηλνβνιίαο θαη ζπλαγσγήο. Γηα ζπζηήκαηα αθηηλνβφινπ ζέξκαλζεο, ην κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ
κεηαδίδεηαη κε αθηηλνβνιία είλαη Qt*  rt.
Όπνπ ην Qt είλαη ε νιηθή ζεξκηθή ηζρχο εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, εr είλαη ε αθηηλνβφινο απφδνζε θαη
ην εt ε νιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ηελ ζεξκαηλφκελε πεξηνρή, δελ πξνζπίπηεη φιε ε αθηηλνβφινο ελέξγεηα. Ζ αλαινγία ηεο
αθηηλνβφινπ ελέξγεηα πνπ πξνζπίπηεη ζηελ ζεξκαηλφκελε πεξηνρή δειψλεηαη σο d.
Ζ ζεξκαηλφκελε πεξηνρή ζα είλαη ζπλήζσο ην εκβαδφ ηνπ δαπέδνπ, Α.
Δπνκέλσο ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζην ρψξν ρξήζεο είλαη Η = d*Qt* εr / (εt*A).
Παξάγνληαο δηφξζσζεο
Ζ απαίηεζε ζέξκαλζεο γηα ηνλ ρψξν είλαη
Qt = (ti-to) * (U′+V) - dt*V
φπνπ ην ti είλαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία ρψξνπ)
θαη to είλαη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία αέξα.
Σν U′ είλαη ε ζπλνιηθή αγσγηκφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ην δνκηθφ πιηθφ (δειαδή ην γηλφκελν ησλ φξσλ
U*A).
To V είλαη ε αγσγηκφηεηα αεξηζκνχ.
(Γηα ζέξκαλζε πνπ ιεηηνπξγεί ακηγψο κε ζπλαγσγή, ην dt είλαη κεδέλ θαη ρξεζηκνπνηνχκε ην
ζπλεζηζκέλν ηχπν)
Δληνχηνηο, μέξνπκε φηη ην dt είλαη αλάινγν πξνο ην Qt, έηζη γηα ζθνπνχο ζπληνκίαο θαζνξίδεηαη ην
dt = k*Qt
Αληηθαζηζηψληαο θαη αλαθαηαηάζζνληαο, θαηαιήγνπκε ζε
Qt = (ti - to)*(U+V)/(1+k)
Γειαδή ε ζπλεζηζκέλε απαίηεζε ζεξκφηεηαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλαλ παξάγνληα 1/(1+k)
Δθηηκψληαο ην k
V, ε αγσγηκφηεηα αεξηζκνχ είλαη 0.33N*φγθν δσκαηίνπ, φπνπ ην Ν είλαη ην πνζνζηφ αεξηζκνχ ζε
ac/h.
Έηζη, k = 2*a*r*d*0.33*N* φγθν δσκαηίνπrt*A)
Καη φγθν δσκαηίνπ/A είλαη ίζν κε ην χςνο δσκαηίσλ h
ε ηππηθή ηηκή ηνπ a είλαη 0.9 θαη ηνπ r 0.123
ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ :
Ζ απφδνζε ηεο αθηηλνβνιίαο κηαο ζεξκάζηξαο αθηηλνβνιίαο, κεηξηέηαη ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηελ
αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη πξνο ηα θάησ, έηζη ζε έλα πνιχ κεγάιν ρψξν αλακέλνπκε ην d λα
πιεζηάζεη ην 1. Ζ αθηηλνβνιία ζπλήζσο πξνζπίπηεη πάλσ ζηνπο ηνίρνπο (ζην ρακειφηεξν κέξνο).
αλ πξνεπηινγή, πξνηείλεηαη φηη ην d πξέπεη λα είλαη ίζν κε 0.6 (γηα ηηο ηππηθέο ζεξκάζηξεο
αθηηλνβνιίαο, απηφ παξάγεη απνηειέζκαηα πνπ πιεζηάδνπλ ζε εθείλα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε
βηνκεραλία πνπ ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθνχο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ).
k = 0.00438*N*hrt
Σν k απμάλεηαη, απμάλνληαο ην ξπζκφ αεξηζκνχ, ην χςνο ηνπ δσκαηίνπ θαη ηελ απφδνζε ηεο
αθηηλνβνιίαο.
rt είλαη κηα ηδηφηεηα ηεο ζεξκάζηξαο αθηηλνβνιίαο. Υξεζηκνπνηείηαη σο πξνεπηιεγκέλε ηηκή ην
0.5. εκεηψζηε φηη, έρνληαο ππνινγίζεη ηηο απαηηήζεηο ζεξκφηεηαο, είλαη αθφκα απαξαίηεην λα
δηαηξέζεηε κε ηνt γηα λα ππνινγηζηεί ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ.
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ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ:
Ζ ίδηα ινγηθή ηζρχεη γηα φια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ σο έλαλ απφ ηνπο
ηξφπνπο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ηελ αθηηλνβνιία. Γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ηηκέο πνπ
είλαη θνληά ζηε ζεξκνθξαζία ρψξνπ, ν φξνο rt αληηπξνζσπεχεη απιά ηελ αλαινγία ηεο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ αθηηλνβνιία.
Πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο:
rt

Δθπνκπφο

d

Θεξκαληηθφ ζψκα
0.56
0.25 (πεξηιακβάλεη
ηνίρνπ πίζσ απφ ην ζεξκαληηθφ ζψκα)
Θεξκαηλφκελν δάπεδν 0.55

0.60

Φχμε νξνθήο

0.40

3.3.3.8.

0.55

50%

απεπζείαο

ζηελ

επηθάλεηα

ηνπ

Τπνινγηζκόο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο ρξήζεο γηα ην ΕΝΥ ζηε
ΜΤΔΑΚ

Ζ απαίηεζε γηα ΕΝΥ ιακβάλεηαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Μέξνο Γ). Δθθξάδεηαη
αλά κνλάδα εκβαδνχ δαπέδνπ, αιιά απηφ αληαλαθιά αξηζκφ αηφκσλ θαη ηελ νλνκαζηηθή
θαηαλάισζε αλά άηνκν γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα ππφ εμέηαζε.
Πξνζηίζεληαη νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαλνκή (εάλ ππάξρνπλ).
Δπίζεο πξνζηίζεληαη ζεξκηθέο απψιεηεο ζπλδεδεκέλεο κε δεζηφ λεξφ πνπ παξακέλεη ζηνπο ζσιήλεο
δηαλνκήο κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3 κέηξσλ. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απφδνζε ηεο πεγήο ζεξκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ.
Οη εθπνκπέο άλζξαθα ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ηχπνπ θαπζίκσλ (Μέξνο Γ).
Δπηπιένλ, εάλ ππάξρεη έλα δεπηεξεχσλ θχθισκα θπθινθνξίαο ΕΝΥ, ππνινγίδνληαη ε δεπηεξεχνπζα
ελέξγεηα θαη νη εθπνκπέο άλζξαθα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ.
ηνλ ππνινγηζκφ δε ιακβάλνληαη ππφςε ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ηνπ λεξνχ ή ηεο
επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ρξήζε ελέξγεηαο απφ νπνηαδήπνηε θπθινθνξεηή ή/θαη απψιεηεο
ζεξκφηεηαο απφ ην δεπηεξεχσλ θχθισκα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο πνπ νξίδνληαη ζηε
βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ηηκέο γηα ηηο πην θάησ παξακέηξνπο (ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο πξνεπηιεγκέλεο παξαδνρήο):
α) φγθνο απνζήθεπζεο
β) απψιεηα ζεξκφηεηαο αλά ιίηξν ηνπ απνζεθεπκέλνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο
γ) κήθνο ησλ δηαζσιελψζεσλ ηνπ δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο
δ) απψιεηα ζεξκφηεηαο αλά κέηξν ζσιελψζεσλ
ε) ηζρχο θπθινθνξεηή δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο
ζη) απφδνζε πεγήο ζεξκφηεηαο.

3.3.3.9.

Δπνρηαθή απόδνζε πεγώλ ζέξκαλζεο θαη ςύμεο

Απηέο νη ηηκέο πξέπεη λα δνζνχλ απφ ην ρξήζηε. Ο ππνινγηζκφο ηεο επνρηαθήο απφδνζεο ησλ
ιεβήησλ θαη (εηδηθά) ησλ ςπθηψλ δελ είλαη ηφζν απιφο, εηδηθά φηαλ ππάξρνπλ πνιιαπινί ςχθηεο θαη
ζε θάπνην βαζκφ είλαη ππεξεθηηκεκέλε. Οη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ αλαθέξνληαη
ζηελ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ επνρηαθψλ απνδφζεσλ.
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3.3.4. Κιηκαηηθά δεδνκέλα
Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αληαπφθξηζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζε κεηαβιεηά θνξηία
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα εηζάγνληαη ζηε ΜΤΔΑΚ.
Δπηπιένλ, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ππνινγηζηεί ε
παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, φπσο νη ειηαθέο θαη νη αηνιηθέο
ηερλνινγίεο.
Αλ θαη SBEMcy απαηηεί κεληαία ζηνηρεία, άιια ινγηζκηθά κπνξεί λα απαηηήζνπλ εηήζηα σξηαία
ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο γηα θάζε ηνπνζεζία:
-

Θεξκνθξαζία πγξνχ βνιβνχ θαη ζεξκνθξαζία μεξνχ βνιβνχ.

-

Άκεζε θαη δηάρπηε ειηαθή αθηηλνβνιία (απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα ππνινγηζηή ε αθηηλνβνιία
γηα νπνηαδήπνηε θιίζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ επηθάλεηαο).

-

Σαρχηεηα αέξα.

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηελ εθαξκνγή, έρνπλ πηνζεηεζεί ηππηθά θιηκαηνινγηθά
δεδνκέλα σο ηα κφλα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ΜΤΔΑΚ. Ο
ρξήζηεο ηεο ΜΤΔΑΚ επηιέγεη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα, νξίδνληαο ηε κεηεσξνινγηθή δψλε ζηελ νπνία
βξίζθεηαη ην έξγν.

3.4.

Γεσκεηξία θηηξίνπ

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζηάδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηηξίνπ ζηε δηεπαθή
αιιειεπίδξαζεο:
Υσξίδεηε ην θηίξην ζε δψλεο κε ηε ρξήζε αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
δηαρσξηζκνχ δσλψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα 3.4.1.
Αθφηνπ γίλεη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε δψλεο, δεκηνπξγήζηε ηηο δψλεο ζηε δηεπαθή
αιιειεπίδξαζεο (δει., επηιέμηε ηνλ ηχπν θηηξίνπ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα), εηζάγνληαη νη βαζηθέο
δηαζηάζεηο, δει., ην εκβαδφ, ην χςνο θηι.
Καζνξίζηε ηα πεξηβάιινπζα δνκηθά ζηνηρεία θάζε δψλεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπο, δειαδή,
ηνίρνο, δάπεδν, ηαβάλη/νξνθή, εκβαδφ, πξνζαλαηνιηζκφ, ζπλζήθεο ζηνπο παξαθείκελνπο ρψξνπο,
θαηαζθεπή θαη νπνηεζδήπνηε επηπξφζζεηεο ζεξκνγέθπξεο απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
Δλφηεηα 3.4.3.
ε θάζε επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο, κπνξεί λα ππάξμνπλ παξάζπξα, θεγγίηεο ή ζχξεο. Σν εκβαδφλ, νη
ηχπνη, ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο θαη νη θαηαζθεπέο ησλ παξαζχξσλ θαη ζχξσλ πάλσ ζε θάζε θέιπθνο
πξέπεη λα εηζαρζνχλ.
Οκνίσο, κέζα ζηα ζηνηρεία ησλ θειπθψλ ή ζηα θνπθψκαηα, κπνξεί λα ππάξρνπλ επηπξφζζεηεο
ζεξκνγέθπξεο, (εθηφο απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ζηελ Δλφηεηα 3.4.3), νη νπνίεο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ.

3.4.1. Καλόλεο δηαρσξηζκνύ ηνπ ρώξνπ ζε δώλεο
Ο ηξφπνο ππνδηαίξεζεο ελφο θηηξίνπ ζε δψλεο επεξεάδεη ηελ πξφβιεςε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ
απφδνζεο. Δπνκέλσο, γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηνκνξθία ζηελ εθαξκνγή ηεο, ε ΜΤΔΑΚ θαζνξίδεη
θαλφλεο δηαρσξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ ζε δψλεο, νη νπνίνη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη φηαλ εμεηάδεηαη έλα
θηίξην γηα ζθνπνχο έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ζην εμήο ην «ΠΔΑ»).
Απφ ηε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ζε δψλεο πξνθχπηεη έλα ζχλνιν δσλψλ, απφ ηηο νπνίεο ε θάζε κία
δηαθέξεη απφ ηηο παξαθείκελεο ηεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα:
1. Σε δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία δηεμάγεηαη ζε απηή.
2. Σν ζχζηεκα Θέξκαλζε – Φχμε – Αεξηζκνχ (HVAC), πνπ ηελ εμππεξεηεί.
3. Σν ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ.
4. Σελ πξφζβαζε θπζηθνχ θσηηζκνχ (κέζσ παξαζχξσλ θαη θεγγηηψλ).
Γηα απηφ ην ζθνπφ, ε πξνηεηλφκελε θαλφλεο δηαρσξηζκνχ ζε δψλεο κηαο δεδνκέλεο επηθάλεηαο
δαπέδνπ είλαη ε αθφινπζε:
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-

Γηαρσξίζηε ην δάπεδν ζε δηαθξηηέο πεξηνρέο, πνπ πεξηβάιινληαη απφ θπζηθά φξηα, φπσο
ηνηρνπνηία ή άιια κφληκα δνκηθά ζηνηρεία.

-

Δάλ πεξηνρή πξνθχπηνπζαο δψλεο, εμππεξεηείηαη απφ δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα HVAC ή
δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ, ηφηε γηα ηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη απφ ην
δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα HVAC ή δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ηερλεηνχ θσηηζκνχ δεκηνπξγείζηε κηα
μερσξηζηή δψλε.

εκείσζε: Με ηνλ φξν «δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα HVAC» λνείηαη, ζχζηεκα Θέξκαλζεο-Φχμεο-Αεξηζκνχ
φπνπ ν ηχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δηαθνξεηηθφο ή/θαη ε επνρηαθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη
δηαθνξεηηθή.
Δάλ ζηηο πξνθχπηνπζεο βάζε ησλ πην πάλσ θαλφλσλ δψλεο ππάξρεη δηείζδπζε θπζηθνχ θσηφο, ηφηε
ν δηαρσξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ηα λέα φξηα δσλψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ην θπζηθφ θσηηζκφ θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο:
-

Απφζηαζε 6m απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν απφ ηνλ φπνην πεηπραίλεηαη ε δηείζδπζε θπζηθνχ
θσηφο θαη ηνπ νπνίνπ ην εκβαδφ απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 20% θαη άλσ παινπίλαθεο.

-

Απφζηαζε 1.5 θνξά ηνπ χςνπο ηεο δψλεο πεξηκεηξηθά ηνπ πιαηζίνπ ηνπ θεγγίηε, ην εκβαδφ
ηνπ νπνίνπ είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 10% ηνπ εκβαδνχ ηνπ δαπέδνπ/νξνθεο ηεο
δψλεο.

Καηαρσξήζηε κφλν κηα δξαζηεξηφηεηα ζε θάζε πξνθχπηνπζα πεξηνρή.
χκπηπμε νπνηνπδήπνηε παξαθείκελνπ ρψξνπ, νη νπνίνη εμππεξεηνχληαη απφ ηα ίδηα ζπζηήκαηα
HVAC θαη θσηηζκνχ, θαη πνπ κέζα ζε απηνχο αλαπηχζζεηαη ε ίδηα δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. παξαθείκελα
δσκάηηα μελνδνρείσλ, θιεηζηά γξαθεία, θηι.) εθηφο αλ ππάξρεη εχινγνο ιφγνο γηα λα κελ
ζπκπηπρζνχλ.
Δάλ νπνηνζδήπνηε πξνθχπηνπζα δψλε έρεη πιάηνο ιηγφηεξν απφ 3m
παξαθείκελε δψλε.

λα ζπκπεξηιεθζεί ζε

Δάλ νπνηαδήπνηε πξνθχπηνπζα δψλε επηθαιχπηεη κία ηελ άιιε, είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα λα δηαζέζεη ηελ επηθάιπςε ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο δψλεο.
Κάζε δψλε πξέπεη λα έρεη θαζνξηζκέλα θειχθε, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη απφ ην εκβαδφ θαη ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ θάζε θπζηθνχ νξίνπ. Όπνπ έλα φξην δψλεο είλαη εηθνληθφ, π.ρ. φηαλ δηαρσξίδεηαη κηα
δψλε πνπ πξνθχπηεη απφ θπζηθφ θσηηζκφ θαη δελ ππάξρεη θπζηθφ φξην, ηφηε δελ ζα πξέπεη λα
θαζνξηζηεί θέιπθνο. Σν SBEMcy ζα ππνζέζεη φηη δελ ππάξρεη κεηαθνξά ζεξκφηεηαο ή θσηηζκνχ
πέξα απφ απηφ ην φξην θαη ζηηο δπν θαηεπζχλζεηο. ηα πιαίζηα ηεο δηεπαθήο αιιειεπίδξαζεο, ην
θηίξην ζα πξέπεη λα δηαηξεζεί ζε ρσξηζηέο δψλεο γηα θάζε ρψξν δξαζηεξηφηεηαο θαη αθνινχζσο ζα
πξέπεη θάζε ρψξνο δξαζηεξηφηεηαο λα ππνδηαηξεζεί ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο γηα θάζε ρψξν πνπ
εμππεξεηείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπζηήκαηα HVAC.

3.4.2. Οξηζκόο θειύθνπο
Όηαλ ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί κηα δψλε, έλα ζηνηρείν θειχθνπο ή έλα παξάζπξν, απηφ ην νπνίν
δεκηνπξγείηαη αλαθέξεηαη ζηε δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο σο «πίλαθαο νξηζκέλσλ θαηαζθεπψλ». Απηά
ηα αληηθείκελα θηηξίνπ πξέπεη λα ζπλδεζνχλ ζσζηά πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε γεσκεηξία κηαο
δψλεο. Όηαλ ν ρξήζηεο θαζνξίδεη έλα θέιπθνο ζηελ θχξηα εηηθέηα θειπθψλ, ζα ηνπ δεηεζεί λα ην
ζπλδέζεη ζε κηα δψλε. Οκνίσο, φηαλ θαζνξίδεη έλα παξάζπξν ζηελ βαζηθή εηηθέηα ησλ Παξαζχξσλ &
Φεγγηηψλ, ζα ηνπ δεηεζεί λα ην ζπλδέζεη κε έλα ζηνηρείν θειχθνπο. Δάλ ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί ην
ζηνηρείν θειχθνπο ή ην παξάζπξν ζηελ ππφ-εηηθέηα Γξήγνξε Δηζαγσγή Κειπθψλ, απηά ηα δνκηθά
ζηνηρεία δεκηνπξγνχληαη απηφκαηα.
Σν ρεδηάγξακκα 3 παξαθάησ απνηειεί παξάδεηγκα κηαο απιήο δψλεο. Γηα λα θαζνξίζεηε ηε
γεσκεηξία απηήο ηεο δψλεο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε ηε δψλε, έμη ζηνηρεία θειπθψλ, έλα
παξάζπξν θαη κηα πφξηα. Ζ πφξηα θαη ην παξάζπξν πνπ βξίζθνληαη ζην λφην ζα πξέπεη λα
ζπλδεζνχλ κε ην λφηην ηνίρν, πνπ ζηε ζπλέρεηα (καδί κε ηα άιια 5 ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο) ζα πξέπεη
λα ζπλδεζεί κε ηε δψλε, φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηα βέιε ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.
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ρεδηάγξακκα 3: Γηάγξακκα θηηξηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θαζνξηζηεί κηα
απιή δώλε

3.4.3. Θεξκνγέθπξεο
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ζεξκνγέθπξσλ: επαλαιακβαλφκελεο θαη κε επαλαιακβαλφκελεο. Οη
επαλαιακβαλφκελεο ζεξκνγέθπξεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηoλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηφηεηαο κηαο θαηαζθεπήο. Με επαλαιακβαλφκελεο ζεξκνγέθπξεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ
απφ δηάθνξεο αηηίεο, αιιά ε ΜΤΔΑΚ ιακβάλεη ππφςε κφλν απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
ζπλδέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θειχθνπο, παξαζχξσλ θαη ησλ ζπξψλ ηα
νπνία είλαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απηνί νη ηχπνη ζπλδέζεσλ εκπίπηνπλ ζε δχν
θαηεγνξίεο:
α) πλδέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαιιηθή επέλδπζε.
β) πλδέζεηο πνπ ΓΔΝ πεξηιακβάλνπλ κεηαιιηθή επέλδπζε.
ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θειχθνπο, κπνξεί λα ππάξμεη
πξφζζεηε απψιεηα ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην πνπ δελ απνδίδεηαη ζην πληειεζηή
Θεξκνπεξαηφηεηαο θαη ζε ζπλζήθεο παξαθείκελνπ ρψξνπ. Ζ πξφζζεηε απψιεηα ζεξκφηεηαο πνπ
απνδίδεηαη ζηε ζχλδεζε εθθξάδεηαη σο γξακκηθή ζεξκηθή κεηάδνζε, ηηκή Φ (πνπ εθθξάδεηαη ζε
W/m.K). Ζ ΜΤΔΑΚ πεξηέρεη έλαλ πίλαθα ησλ ηχπσλ ζπλδέζεσλ θαη πξνθαζνξίδεη ηηο γξακκηθέο
ζεξκηθέο ηηκέο κεηάδνζεο γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ζπλδέζεσλ, Πίλαθαο 6. Απηέο νη
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο BRE IP 1/06: Assessing the Effects
of Thermal Bridging at Junctions and around Openings.
Πίλαθαο 6: Οη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηεο ΜΤΔΑΚ γηα γξακκηθή ζεξκηθή κεηαθνξά ησλ γξακκηθψλ
ζεξκνγέθπξσλ.

Σύπνο ζύλδεζεο
Οξνθή – ηνίρνο
Σνίρνο – Ηζφγεην
Σνίρνο – Σνίρνο (γσλία)

Καηαζθεπέο ρσξίο κεηαιιηθή
επέλδπζε
Ψ (W/(m·K))
Ψ (W/(m·K))
0.12
0.12
0.28
0.16
0.09
0.09

Καηαζθεπέο κε
κεηαιιηθή
επέλδπζε
Ψ (W/(m·K))
0.6
1.15
0.25
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Σνίρνο – Γάπεδν (φρη ηζφγεην)
Αλψθιη πάλσ απφ θνχθσκα
Πεδνχιη θάησ απφ ην παξάζπξν
Παξαζηαηφο ζηα θνπθψκαηα

0.18
0.53
0.21
0.2

0.07
0.3
0.04
0.05

0.07
1.27
1.27
1.27

Γηα θάζε ηχπν ζχλδεζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί είηε λα εηζαγάγεη κηα ηηκή Φ (W/mK) είηε λα αθήζεη ηηο
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. ηνλ πην πάλσ πίλαθα δίλνληαη νη ηηκέο γηα ηηο ζπλδέζεηο πνπ δελ
πεξηιακβάλνπλ κεηαιιηθή επέλδπζε, αιιά ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν Accredited Robust
Details. Οη ηηκέο πξνεπηινγήο Φ γηα ηηο ζπλδέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαιιηθή επέλδπζε ήδε
ζπλάδνπλ κε ηα πξφηππα ηεο Metal Cladding and Roofing Manufacturers Association (MCRMA).
Οη ζεξθνγέθπξεο ζηηο ζπλδέζεηο θαη γχξσ απφ ηα αλνίγκαηα, νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη ζηνλ Πίλαθα
6, κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε ζηε δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηα ζρεηηθά
δνκηθά ζηνηρεία δει., ην θέιπθνο, ην παξάζπξν, ηελ πφξηα, θηι.
εκείσζε: εκεηαθή ζεξκηθή κεηάδνζε αγλνείηαη δεδνκέλνπ φηη νη ζεκεηαθέο ζεξκνγέθπξεο
απνηεινχλ κέξνο ηεο επηθάλεηαο ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ήδε έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηνλ
ππνινγηζκφ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο.

4. Οη Αιγόξηζκνη Τπνινγηζκνύ ηεο ΜΤΔΑΚ
Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ κπνξεί ζεσξεηηθά λα βαζηζηεί ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία, ε νπνία
αμηνινγεί ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα θαη ηηο εθπνκπέο ηνπ
CO2 ελφο θηηξίνπ, εθ' φζνλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:




Δμεηάδεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ
Βαζίδεηαη ζε ηππνπνηεκέλεο ζπλζήθεο γηα ηηο δψλεο δξαζηεξηνηήησλ θαη άιιεο βάζεηο
δεδνκέλσλ.
πγθξίλεη κε έλα θηίξην αλαθνξάο, πνπ θαζνξίδεηαη κε έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν.

Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ζηε ΜΤΔΑΚ αθνινπζεί θπξίσο ην ηππνπνηεκέλν έγγξαθν CEN PG-N37
απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο, ην νπνίν απαξηζκεί αξηζκφ πξφηππσλ ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηεο νδεγίαο. Σα πξφηππα έγγξαθα CEN PG-N37 παξέρνπλ κηα πεξίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο
ππνινγηζκνχ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. Σα CEN PG-N37 πεξηιακβάλνπλ έλαλ
θαηάινγν επξσπατθψλ πξνηχπσλ, ηφζν πθηζηακέλσλ φζν θαη εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα
δεκνζηεπηνχλ, ηα νπνία φια καδί δηακνξθψλνπλ κηα κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ην EN
ISO 13790 εμεηάδεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ - ππνινγηζκφο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο γηα
ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ρψξνπ. ε απηφ ην πξφηππν, πεξηγξάθνληαη δηάθνξνη πξναηξεηηθνί ηξφπνη
θαη δηαδηθαζίεο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ γηα παξάδεηγκα, πεξηιακβάλεη ηξεηο
κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ρψξνπ: έλαο
επνρηαθφο ππνινγηζκφο, έλαο βαζηζκέλνο ζηε κεληαία ηζνξξνπία ζεξκφηεηαο θαη έλαο
απινπζηεπκέλνο σξηαίνο ππνινγηζκφο, επηηξέπνληαο επίζεο ιεπηνκεξή πξνζνκνίσζε.
Έρεη απνθαζηζηεί, φηη ν επνρηαθφο ππνινγηζκφο δελ είλαη εθαξκφζηκνο γηα ηε ΜΤΔΑΚ, θαη φηη κφλν ε
εθαξκνγή ηεο κεληαίαο κέζεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηα δεδνκέλα ηεο
Κχπξνπ. Δληνχηνηο, κεξηθά κέξε ηνπ ππνινγηζκνχ δελ εμεηάδνληαη κε ζαθήλεηα ή πιήξσο απφ ηα
πξφηππα CEN ή ηα πξφηππα ζρεδίσλ prEN. Όπνπ ζπκβαίλεη απηφ, αλαπηχρζεθαλ ελαιιαθηηθέο
απνδεθηέο κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη πεξηνρέο πνπ δελ θαιχπηνληαη
απφ ηα πξφηππα π.ρ. ηα πην θάησ θαζνξίζηεθαλ κε ελαιιαθηηθέο κεζνδνινγίεο:




ηαζεξφο θσηηζκφο κε ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ.
Εεζηφ λεξφ ρξήζεο
πλεηζθνξά απφ ζπζηήκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ, φπσο ε ειηαθή ζέξκαλζε λεξνχ θαη ε
θσηνβνιηατθή ειεθηξηθή ελέξγεηα.
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Δλεξγεηαθή απαίηεζε ζέξκαλζεο θαη ςύμεο ρώξνπ

4.1.

ην πξφηππν ηεο CEN EN 13790, νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ
ςχμε είλαη βαζηζκέλεο ζηε ζεξκηθή ηζνξξνπία ησλ δσλψλ ηνπ θηηξίνπ (ζεκείσζε: Σν CEN EN 13790
εμεηάδεη κφλν ηελ αηζζεηή απαίηεζε ςχμεο θαη ζέξκαλζεο ζε έλα δσκάηην). Απηή ε απαίηεζε
ελέξγεηαο γηα ην θηίξην είλαη ζηε ζπλέρεηα ε ηηκή εηζαγσγήο γηα ηελ ελεξγεηαθή ηζνξξνπία ησλ
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ε πξσηνγελήο ελέξγεηα θαη εθπνκπέο CO2 γηα
ην θηίξην ζπλνιηθά. Ζ θχξηα δνκή ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ γηα ηελ ελεξγεηαθή απαίηεζε
ζπλνςίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 7.
Πίλαθαο 7: Πεξίιεςε ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ πξνηύπνπ CEN

1

2
3

4
5

Καζνξίδνληαη ηα φξηα ησλ ζεξκαηλφκελσλ θαη κε ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ,
αθνινχζσο, νη ρψξνη δηαρσξίδνληαη ζε δψλεο, ζχκθσλα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
δηεμάγνληαη ζε απηνχο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε κηα απφ εθείλεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο.
Τπνινγίδεηαη γηα θάζε πεξίνδν θαη θάζε δψλε, ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα
ζέξκαλζε θαη ςχμε ελφο ρψξνπ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο, γηα φιε ηελ δηάξθεηα
πνπ απαηηείηαη ζέξκαλζε θαη ςχμε.
Αζξνίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο θαη γηα ηηο
δηαθνξεηηθέο δψλεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηα ίδηα ζπζηήκαηα θαη ππνινγίδεηαη ε
παξερφκελε ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεξκφηεηα
πνπ ράλεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο κέζσ δηαλνκήο κέζα ζην
θηίξην ή θαη ηηο αλεπάξθεηεο ζηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ςχμεο.
Αζξνίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα φιεο ηηο δψλεο θαη ζπζηήκαηα, γηα λα
ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή παξερφκελε ελέξγεηα ζην θηίξην.
Μεηαηξέπνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε ηζνδχλακε πξσηνγελή ελέξγεηα θαη εθπνκπέο
CO2 (απηφ δελ είλαη κέξνο ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ CEN PG-N37 – ε κεηαηξνπή
πεξηγξάθεηαη ζην Μέξνο Γ)

4.1.1. Μέζνδνο Τπνινγηζκνύ
Ζ ΜΤΔΑΚ πηνζεηεί ηε κεξηθψο ζηαζεξή κέζνδν ππνινγηζκνχ, ππνινγίδνληαο ηελ ηζνξξνπία
ζεξκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο κήλα. Ο κεληαίνο ππνινγηζκφο δίλεη ινγηθά απνηειέζκαηα ζε
εηήζηα βάζε, εληνχηνηο, απφ ηα απνηειέζκαηα αλά κήλα θαη εηδηθφηεξα θνληά ζηελ αξρή θαη ζην
ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, κπνξεί λα πξνθχςεη ζθάικα ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή
θαηαλνκή ησλ απαηηήζεσλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο.
ηε κεξηθψο ζηαζεξή κέζνδν ππνινγηζκνχ, ηα δπλακηθά απνηειέζκαηα ιακβάλνληαη ππφςε κε ηελ
εηζαγσγή ησλ παξαγφλησλ ζπζρεηηζκνχ:
Γηα ηε ζέξκαλζε: Ο «παξάγνληαο ρξεζηκνπνίεζεο» γηα ηηο πεγέο εζσηεξηθήο θαη ειηαθήο
ζεξκφηεηαο ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη κφλν έλα κέξνο ησλ πεγψλ εζσηεξηθήο θαη ειηαθήο
ζεξκφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηψζεη ηελ απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε. Σν ππφινηπν
κέξνο ησλ πεγψλ εζσηεξηθήο θαη ειηαθήο ζεξκφηεηαο νδεγεί ζε κηα αλεπηζχκεηε αχμεζε ηεο
εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο πάλσ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ρψξνπ. ε απηήλ ηελ
πξνζέγγηζε, ε ηζνξξνπία ζεξκφηεηαο αγλνεί ηηο «αρξεζηκνπνίεηεο πεγέο ζεξκφηεηαο», νη νπνίεο
αληηζηαζκίδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζπγρξφλσο αγλνεί ηελ πξνθχπηνπζα πξφζζεηε απψιεηα
ζεξκφηεηαο απφ κεηάδνζε θαη αεξηζκφ απφ ην ρψξν ιφγσ ηεο απμεκέλεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο
πάλσ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή.
Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο ζε πεξίπησζε δηαθνπηφκελεο ζέξκαλζεο ή δηαθνπήο ηεο
ζέξκαλζεο κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε κε ηελ εηζαγσγή κηαο ξχζκηζεο ζηε ηηκή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ ή κηαο δηφξζσζεο ζηελ ππνινγηζκέλε απαίηεζε ζεξκφηεηαο.
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Γηα ηελ ςύμε: (Αληίζεηε πξνζέγγηζε απφ απηφ ζηε ζέξκαλζε) Ο «παξάγνληαο ρξεζηκνπνίεζεο» γηα
ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο ιφγσ κεηάδνζεο θαη αεξηζκνχ ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη κφλν κέξνο
ηεο ζεξκφηεηαο θαηά ηε κεηάδνζε θαη ηνλ αεξηζκφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηψζεη ηηο αλάγθεο ςχμεο.
Ζ «αρξεζηκνπνίεηε» κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κεηάδνζεο θαη αεξηζκνχ ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
πεξηφδσλ ή ζηηγκψλ (π.ρ. ηε λχρηα) φηαλ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε ζηηο αλάγθεο ςχμεο. ε απηή ηελ
πξνζέγγηζε, ε ηζνξξνπία ζεξκφηεηαο αγλνεί ηελ αρξεζηκνπνίεηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κεηάδνζεο
θαη αεξηζκνχ. Απηφ αληηζηαζκίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη αγλνεί ην πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ςχμεο φηη
δελ επηηπγράλεηαη πάληα. Με απηήλ ηελ δηαηχπσζε θαίλεηαη πψο ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο ζπλδέεηαη
κε ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελφο θηηξίνπ γηα ςχμε.
Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ςχμε δηαθφπηεηαη, κπνξεί λα ιεθζεί
ππφςε κε ηελ εηζαγσγή κηαο ξχζκηζεο ζηε ηηκή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ ή κηαο
ξχζκηζεο ζηηο ππνινγηζκέλεο αλάγθεο ςχμεο.

4.1.2. πλνιηθά ελεξγεηαθά ηζνδύγηα γηα θηίξηα θαη ζπζηήκαηα
Ζ ελεξγεηαθή αλάγθε ηνπ θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ηθαλνπνηείηαη κε ηελ παξνρή ελέξγεηαο απφ
ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. ε επίπεδν ζπζηήκαηνο, ε ελεξγεηαθή ηζνξξνπία γηα ζέξκαλζε
θαη ςχμε, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα:
.

-

ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηηο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ δσλψλ ηνπ θηηξίνπ

-

ελέξγεηα απφ ζπζηήκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο

-

απψιεηεο θαηά ηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε, δηαλνκή, εθπνκπή θαη ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο
.
ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ρψξνπ

-

ηελ παξερφκελε ελέξγεηα εηζαγσγήο ζηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ρψξνπ

.

Δηδηθφηεξα: ε παξερφκελε ελέξγεηα εμφδνπ απφ ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζε ρψξνπ ή ηα ζπζηήκαηα
ςχμεο ρψξνπ (παξαγσγή π.ρ. ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ εγθαηάζηαζε ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ
θαη ζεξκφηεηαο).
Ζ ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη θαη ελέξγεηα πνπ αλαθηάηαη
ζην ζχζηεκα απφ δηάθνξεο άιιεο ελεξγεηαθέο πεγέο.
Οη βαζηθφηεξνη φξνη ηεο (κέζνπ ρξφλνπ) ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε
απεηθνλίδνληαη ζηα ρεδηαγξάκκαηα 4 θαη 5 αληίζηνηρα.
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Δπεμήγεζε αξρηθψλ
Β

Κηίξην

Sys

ΣΖΣ

Θεξκηθή κεηάδνζε

VTH

Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο ιφγσ αεξηζκνχ

L

ΣΖΣ + VTH

Sys-HL Θεξκηθέο απψιεηεο ζπζηήκαηνο πνπ
δελ αλαθηήζεθαλ (απφ ηελ παξαγσγε,
κεηαθνξά,
ειεθηξνληθά,
απνζήθεπζε,
δηαλνκή, εθπνκπή)

SHS

Πεγέο ειηαθήο ζεξκφηεηαο

IHS
Δζσηεξηθέο
πεγέο
ζεξκφηεηαο
(αλζξψπνη
θαη
ζπζθεχεο)
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
αλάθηεζεο
ζεξκφηεηαο απφ ην δεζηφ λεξφ, κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο ζην θξχν λεξφ, ζεξκφηεηαο απφ
ην θσηηζκφ θαη απψιεηεο απφ αλεκηζηήξεο ή
αληιίεο.
Θεξκφηεηα απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο:
θαηαδεηθλχεηαη ζαλ μερσξηζηφ ηφμν, βιεπε
HR-Sys-L
L+
Αζπκθσλία
κεηαμχ
κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο απφ αεξηζκφ θαη κεηάδνζε σο
επίζεο απφ ηελ ειηαθή θαη ηελ εζσηεξηθή
πεγή ελέξγεηαο νδεγνχλ ζε ςειφηεξε κέζε
εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία απ΄φηη απαηηείηαη
NH
Δλεξγεηαθή
ρψξνπ

αλάγθε

γηα

χζηεκα

HRH-Sys
Θεξκηθέο
ζπζηήκαηνο πνπ αλαθηήζεθαλ

απψιεηεο

HRW-Sys
Αλαθηεκέλε ζεξκφηεηα ζην
ζχζηεκα απφ ηα απφβιεηα χδαηα
RE-H Αλαλεψζηκεο
πεγέο
ζεξκφηεηα (πρ ειηαθή, εδάθνπο)

ελέξγεηαο,

RE-E Αλαλεψζηκεο
πεγέο
ειεθηξηθή (πρ θσηνβνιηατθά)

ελέξγεηαο,

HR-B-Sys
Αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ην
θηίξην (ζην ζχζηεκα) πρ απφ ηνλ αέξα:
επηζηξνθή ηνπ αεξηζκνχ σο πεγε γηα ηελ
αληιία, ζεξξκφηεηα απφ ηε κάδα ηνπ θηηξίνπ
ζην ζχζηεκα αεξηζκνχ
ΔΥΡ-Δ Δμαγψκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα (απφ
κε αλαλεψζηκεο πεγέο)

ζέξκαλζε

ΔΥΡ-Ζ Δμαγψκελε ζεξκηθή ελέξγεηα (απφ κε
αλαλεψζηκεο πεγέο)

απφ

ην

EXP-RE-E
Δμαγψκελε
ειεθηξηθή
ελέξγεηα (απφ αλαλεψζηκεο πεγέο)

HR-Sys-L
Αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ηηο
απψιεηεο ζπζηήκαηνο ζην θηίξην (δηαλνκή,
απνζήθεπζε, θηι)

EXP-RE-Ζ
Δμαγψκελε ζεξκηθή ελέξγεηα
(απφ αλαλεψζηκεο πεγέο)

HRV-B Αλάθηεζε
ζεξκφηεηαο
ζχζηεκα αεξηζκνχ (ζην θηίξην)

1. Γηαλεκεκέλε ελέξγεηα, ειεθηξηθή
2. Γηαλεκεκέλε ελέξγεηα, αέξην ή θάξβνπλν ή
πεηξέιαην

ΖΜΔΗΧΖ: Οη δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ ηεο ζέξκαλζεο θαη ηεο ςχμεο δελ παξνπζηάδνληαη
ρεδηάγξακκα 4: Δλεξγεηαθή ηζνξξνπία ελόο θηηξίνπ γηα ηε ζέξκαλζε ρώξνπ
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Δπεμήγεζε αξρηθψλ
Β

Κηίξην

ΣΖΣ

Θεξκηθή κεηάδνζε

VTH

Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο ιφγσ αεξηζκνχ

L

ΣΖΣ + VTH

SHS

Πεγέο ειηαθήο ζεξκφηεηαο

Sys-HL Απψιεηεο
ςχμεο
ζπζηήκαηνο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
απσιεηψλ
ζεξκφηεηαο πνπ δελ αλαθηήζεθαλ (απφ ηελ
παξαγσγε,
κεηαθνξά,
ειεθηξνληθά,
απνζήθεπζε, δηαλνκή, εθπνκπή)
RE-H Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ςχμεο,
ζεξκφηεηα (π.ρ. ειηαθή, εδάθνπο)

IHS
Δζσηεξηθέο
πεγέο
ζεξκφηεηαο
(άλζξσπνη
θαη
ζπζθεπέο),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο
αλάθηεζεο
ζεξκφηεηαο απφ ην δεζηφ λεξφ, κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο ζην θξχν λεξφ, ζεξκφηεηαο απφ
ην θσηηζκφ θαη απψιεηεο απφ αλεκηζηήξεο ή
αληιίεο.

RE-E Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ςχμεο,
ειεθηξηθή (π.ρ. θσηνβνιηατθά)

Θεξκφηεηα απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο:
θαηαδεηθλχεηαη ζαλ μερσξηζηφ ηφμν, βιέπε
HR-Sys-L

ΔΥΡ-Δ Δμαγψκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα (απφ
κε αλαλεψζηκεο πεγέο)

LΑζπκθσλία
κεηαμχ
κεηαθνξάο
ζεξκφηεηαο απφ αεξηζκφ θαη κεηάδνζεο σο
επίζεο απφ ηελ ειηαθή θαη ηελ εζσηεξηθή
πεγή ελέξγεηαο
NH

Δλεξγεηαθή αλάγθε γηα ςχμε ρψξνπ

HRV-B Αλάθηεζε
ζεξκφηεηαο
απφ
ην
ζχζηεκα αεξηζκνχ (κέζα ζην θηίξην, αλ φρη
παξάθακςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπθηηθήο
πεξηφδνπ)

CR-B-Sys
Δπηπξφζζεηε
κεηαθνξά
ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην (ζην ζχζηεκα π.ρ.
απφ ηελ θηηξηαθή κάδα ζην ζχζηεκα
εμαεξηζκνχ)

EXP-RE-Ζ
Δμαγψκελε
ειεθηξηθή
ελέξγεηα (απφ αλαλεψζηκεο πεγέο)
1. Γηαλεκεκέλε ελέξγεηα, ειεθηξηθή
2. Γηαλεκεκέλε ελέξγεηα (αέξην ή θάξβνπλν ή
πεηξέιαην θηι)
ΖΜΔΗΧΖ: Οη δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ ηεο
ζέξκαλζεο θαη ηεο ςχμεο δελ παξνπζηάδνληαη

CR-Sys-L
Αλάθηεζε ςχρνπο απφ ηηο
απψιεηεο ζπζηήκαηνο ζην θηίξην (δηαλνκή,
απνζήθεπζε, εθπνκπέο, θηι)
ρεδηάγξακκα 5: Δλεξγεηαθή ηζνξξνπία ελόο θηηξίνπ γηα ηε ςύμε ρώξνπ
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4.1.3. Όξηα θηηξίνπ
Αξρηθά, θαζνξίδνληαη ηα φξηα ηνπ θηηξίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε
ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε. Αθεηέξνπ, ην θηίξην δηαηξείηαη, ζε δψλεο ππνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο δηαρσξηζκνχ δσλψλ. Σα φξηα ηνπ θηηξίνπ απνηεινχληαη απφ φια ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, ηα
νπνία ρσξίδνπλ ηνλ θιηκαηηδφκελν ρψξν ή ηνπο ρψξνπο ππφ εμέηαζε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή
απφ παξαθείκελα θηίξηα ή κε θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο. Ζ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κεηαμχ ησλ
θιηκαηηδφκελσλ ρψξσλ αγλνείηαη ζηε ΜΤΔΑΚ.
Όια ηα λέα θηίξηα ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ή/θαη ηεο θαηαζθεπήο ζεσξνχληαη θιηκαηηδφκελα
(ζέξκαλζε θαη ςχμε) εμαηξνχκελνπ ησλ θηηξίσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
φπνπ νη ρψξνη πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην φξην ηνπ θηηξίνπ ζεσξνχληαη ζεξκαηλφκελε κφλν. ηελ
πεξίπησζε φπνπ ζε έλα λέν θηίξην δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα ΖVAC ηφηε
παίξλεηαη ζαλ παξαδνρή φηη ν ρψξνο εμππεξεηείηαη γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο κε ειεθηξηθή αληίζηαζε
θαη γηα ζθνπνχο ςχμεο κε ζχζηεκα κνλάδαο δηαηξεκέλνπ ηχπνπ κε επνρηαθή απφδνζε ηηο
πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην SBEMcy. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζην Μέξνο Ε ηνπ νδεγνχ. Σν εκβαδφλ δαπέδνπ κέζα ζην φξην ηνπ
θηηξίνπ είλαη ην ρξήζηκν εκβαδφλ δαπέδνπ ηνπ θηηξίνπ (Afl). Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηαζηάζεσλ
πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ππνινγηζηεί ην Afl είλαη ε ρξήζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ θάζε δψλεο (δει., νη εζσηεξηθέο νξηδφληηεο δηαζηάζεηο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ
ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ δψλεο θαη ην κέζν πάρνο ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ δψλεο), έηζη ψζηε ε
πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζηε ξνή ζεξκφηεηαο απφ κέζα απφ ην θηίξην λα ζπκπίπηεη κε ηηο νιηθέο
εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο.

4.1.4. Θεξκηθέο δώλεο
Σν θηίξην ρσξίδεηαη ζε δηάθνξεο δψλεο (ππνινγηζκφο πνιιαπιψλ δσλψλ), κε ιακβάλνληαο ππφςε
ηε ζεξκηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δσλψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ πνιιαπιψλ δσλψλ ρσξίο ζεξκηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο (ππνινγηζκφο κε κε
ζπλδεδεκέλεο δψλεο), νπνηαδήπνηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο ιφγσ ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ή απφ
θπθινθνξία αέξα δε ιακβάλεηαη ππφςε. Ο ππνινγηζκφο κε ζπλδεδεκέλσλ δσλψλ ζεσξείηαη σο κηα
αλεμάξηεηε ζεηξά ππνινγηζκψλ γηα θάζε δψλε. Δληνχηνηο, νη ζπλζήθεο ζηα φξηα ηεο δψλεο θαη ηα
δεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθέο δψλεο κπνξνχλ λα
κνηξαζηνχλ ην ίδην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ή ηελ ίδηα εζσηεξηθή πεγή ζεξκφηεηαο.
Γηα ηηο δψλεο πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ε απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηε
ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε είλαη ην άζξνηζκα ηεο ελεξγεηαθήο απαίηεζεο πνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε
δψλε μερσξηζηά.
Γηα ηηο δψλεο πνπ δελ κνηξάδνληαη ην ίδην ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ε θαηαλαιηζθφκελε
ελέξγεηα ηνπ θηηξίνπ είλαη ην άζξνηζκα ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο πνπ ππνινγίδεηαη γηα θάζε δψλε
μερσξηζηά.

4.1.5. Κιηκαηηθά δεδνκέλα
Σα σξηαία θιηκαηηθά δεδνκέλα απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεληαίσλ θιηκαηνινγηθψλ ηηκψλ
θαη άιισλ εμαξηψκελσλ απφ απηά ζπληειεζηψλ. Απηά ηα δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ:
Χξηαία εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία αέξα, ζε C.
2

Χξηαία νιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζε νξηδφληην επίπεδν, ζε W/m , θαη ηνπο δείθηεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηε κεηαηξνπή ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία πξνζπίπηεη ζε έλα νξηδφληην επίπεδν, ζε
πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία πάλσ ζε θάζεηα θαη ππφ θιίζε επηθάλεηεο γηα δηάθνξνπο
πξνζαλαηνιηζκνχο. Σνπηθή ή κεηεσξνινγηθή ηαρχηεηα αέξα, ζε m/s.
Καηεχζπλζε αέξα.
Όια ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζην Μέξνο Δ
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4.1.6. Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηεο απαίηεζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε

θαη ςύμε ρώξνπ
Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απαίηεζεο γηα ηε ζέξκαλζε ρψξνπ θαη ηελ ςχμε ηνπ
θηηξίνπ ή ηεο θηηξηαθήο δψλεο ζπλνςίδεηαη πην θάησ.
Γηα θάζε δψλε θηηξίνπ θαη γηα θάζε πεξίνδν ππνινγηζκνχ:
Τπνινγίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ κεηάδνζε.
Τπνινγίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ αεξηζκφ.
Τπνινγίδνληαη ηα θέξδε ζεξκφηεηαο απφ ηηο εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο θαη ηηο πεγέο ειηαθήο
ελέξγεηαο.
Τπνινγίδνληαη νη δπλακηθέο παξάκεηξνη (ν παξάγνληαο ρξήζεο θέξδνπο γηα ζέξκαλζε θαη ν
παξάγνληαο ρξήζεο απψιεηαο γηα ςχμε).
Τπνινγίδεηαη ε απαίηεζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε, QNH θαη ε ελεξγεηαθή απαίηεζε ηνπ
θηηξίνπ γηα ςχμε, QNC.

4.1.7. Δλεξγεηαθή απαίηεζε γηα ζέξκαλζε
Γηα θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ, ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηε ζέξκαλζε ρψξνπ γηα θάζε πεξίνδν
ππνινγηζκνχ (αλά κήλα) ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
QNH = QL,H - εG,H * QG,H
ππφ ηνλ φξν QNH 0
φπνπ (γηα θάζε δψλε θηηξίνπ, θαη γηα θάζε κήλα):
QNH

είλαη ε απαίηεζε ελέξγεηαο θηηξίνπ γηα ηε ζέξκαλζε, ζε MJ

QL,H

είλαη ε ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, ζε MJ

QG,H

είλαη νη ζπλνιηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, ζε MJ

G,H
είλαη ν αδηάζηαηνο παξάγνληαο ρξήζεο θέξδνπο. Δίλαη κηα ιεηηνπξγία θπξίσο ηεο αλαινγίαο
θέξδνο-απψιεηα θαη ε ζεξκηθή αδξάλεηα ηνπ θηηξίνπ
Δάλ ελδείθλπηαη, εθαξκφδνληαη δηνξζψζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε πεξίνδνο κε ρξήζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο, π.ρ θαηά ηελ πεξίνδν δηαθνπψλ, ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.

4.1.8. Δλεξγεηαθή απαίηεζε γηα ςύμε
Γηα θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ, ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηε ςχμε ηνπ ρψξνπ γηα θάζε πεξίνδν
ππνινγηζκνχ (αλά κήλα) ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
QNC = QG,C - L,C .·QL,C
ππφ ηνλ φξν QNC 0
φπνπ (γηα θάζε δψλε θηηξίνπ, θαη γηα θάζε κήλα):
QNC

είλαη ε ελεξγεηαθή απαίηεζε ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ςχμε, ζε MJ

QL,C

είλαη ε ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν ςχμεο, ζε MJ

QG,C

είλαη νη ζπλνιηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο γηα ηελ πεξίνδν ςχμεο, ζε MJ

L,C
είλαη ν αδηάζηαηνο παξάγνληαο ρξήζεο απψιεηαο ζεξκφηεηαο. Δίλαη κηα ιεηηνπξγία θπξίσο
ηεο αλαινγίαο απψιεηα-θέξδνπο θαη ηεο αδξάλεηαο ηνπ θηηξίνπ
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Δάλ ελδείθλπηαη, εθαξκφδνληαη δηνξζψζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε πεξίνδνο κε ρξήζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο, π.ρ θαηά ηελ πεξίνδν δηαθνπψλ, ζχκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.

πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο θαη πεγέο ζεξκόηεηαο

4.1.9.

Ζ ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο, QL, ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
QL = QT + QV
φπνπ (γηα θάζε δψλε θηηξίνπ, θαη γηα θάζε κήλα):
QL

είλαη ε ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο, ζε MJ

QT

είλαη ε ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ κεηάδνζε, ζε MJ

QV είλαη ε ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ αεξηζκφ, ζε MJ
Οη ζπλνιηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο, QG, ηεο δψλεο θηηξίνπ γηα κηα δεδνκέλε πεξίνδν ππνινγηζκνχ, είλαη:
QG = Qi + Qs
φπνπ (γηα θάζε δψλε θηηξίνπ, θαη γηα θάζε κήλα ππνινγηζκνχ πεξηφδνπ):
QG

είλαη νη ζπλνιηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο, ζε MJ

Qi
είλαη ην πνζφ ησλ εζσηεξηθψλ πεγψλ ζεξκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεδνκέλεο πεξηφδνπ,
ζε MJ
QS
MJ

είλαη ην πνζφ ηεο πεγήο ειηαθήο ζεξκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεδνκέλεο πεξηφδνπ, ζε

4.1.10.

πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από κεηάδνζε

Ζ ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηε κεηάδνζε ππνινγίδεηαη γηα θάζε κήλα θαη γηα θάζε δψλε z,
σο αθνινχζσο:

QT  k H T ,k   i   e,k  t  f
Όπνπ (γηα θάζε δψλε z θηηξίνπ, θαη γηα θάζε κήλα):
QT

είλαη ε ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηε κεηάδνζε, ζε MJ

HT,k
είλαη ν ζπληειεζηήο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ηε κεηάδνζε ηνπ ζηνηρείνπ Κ ζηνπο
παξαθείκελνπο ρψξνπο, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ή δψλε (εο) κε ηε ζεξκνθξαζία ζe,k , ζε W/K
ζi
είλαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ, ζε βαζκνχο Κειζίνπ πνπ έρνπλ
ιεθζεί απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο (θαζνξηζκέλν ζεκείν ζέξκαλζεο)
ζe,k
είλαη ε εμσηεξηθή (αηκνζθαηξηθή) ζεξκνθξαζία (ε κεληαία κέζε ζεξκνθξαζία πνπ ιακβάλεηαη
απφ ηα σξηαία θιηκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ηνπνζεζία) ηνπ ζηνηρείνπ Κ, ζε βαζκνχο Κειζίνπ, φπσο
έρνπλ ιεθζεί απφ ηε βάζε θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ
t είλαη ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ππνινγηζκνχ, δει., αξηζκφο εκεξψλ αλά κήλα
f είλαη έλαο παξάγνληαο γηα κεηαηξνπή απφ Wh ζην MJ
πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο γίλεηαη κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ
κέξνο ηνπ θηηξίνπ θαη πνπ ρσξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο απφ ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.
ΖΜΔΗΧΖ: Μεηαθνξά ζεξκφηεηαο ή κέξνο ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ
πξφζεκν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο πεξηφδνπ.

267

4.1.10.1.

πληειεζηέο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κε κεηάδνζε

Οη ηηκέο γηα ην ζπληειεζηή κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο, HT,k, ηνπ ζηνηρείνπ Κ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε
ην πξφηππν ηεο CEN EN ISO 13789:2005, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξφηππα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
ζηνηρεία, φπσο παξάζπξα (EN ISO 10077-1: 2004), ηνηρνπνηία θαη νξνθέο (EN ISO 6946:2005), θαη
δάπεδν ζε επαθή κε ην έδαθνο (EN ISO 13370:2005).
Ζ ηηκή γηα ηε ζεξκνθξαζία ζe,k είλαη ε ηηκή γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ
ζηνηρείνπ Κ, γηα ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο ζε παξαθείκελν κε θιηκαηηδφκελν ρψξν.
Μεηάδνζε ζεξκφηεηαο ζην έδαθνο.
Ο ζπληειεζηήο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κεηάδνζεο κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ ρσξίδνπλ ην
ρψξν πνπ ζεξκαίλεηαη ή ςχρεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

Όπνπ:
Ζη
W/K

είλαη ν ζπληειεζηήο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ηε κεηάδνζε ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ, ζε
2

Ai
είλαη ην εκβαδφ ηνπ ζηνηρείνπ i ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ, ζε m , (νη δηαζηάζεηο ησλ
παξαζχξσλ θαη ησλ ζπξψλ ιακβάλνληαη σο δηαζηάζεηο ηνπ αλνίγκαηνο ηνπο ζηνλ ηνίρν)
Ui
είλαη ε ζεξκηθή κεηάδνζε (πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο) ηνπ ζηνηρείνπ i ηνπ θειχθνπο ηνπ
θηηξίνπ, ζε W/(m²·K)
lk

είλαη ην κήθνο ηεο γξακκηθήο ζεξκνγέθπξαο k, ζε m

Ψk

είλαη ε γξακκηθή ζεξκηθή κεηάδνζε ηεο γξακκηθήο ζεξκνγέθπξαο k, ζε W/(m·K)

Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ ζεξκνπεξαηφηεηαο (U-Values) ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ θειχθνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΟΓΖΓO ΘΔΡΜΟΜOΝΩΖ ΚΣΗΡIΩΝ πνπ εθδίδεη
ην ΤΔΔΒΣ.

4.1.10.2.

Θεξκνγέθπξεο

Οη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ΜΤΔΑΚ γηα ηε γξακκηθή ζεξκηθή κεηάδνζε, Φ,
ησλ γξακκηθψλ ζεξκνγέθπξσλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ ηνπ BRE IP 1/06: Assessing the
Effects of Thermal Bridging at Junctions and around Openings. Απηέο είλαη νη ηηκέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο, εθηφο αλ ν ρξήζηεο ηηο αληηθαηαζηήζεη, φπσο πεξηγξάθεηαη
ζηελ Δλφηεηα 3.4.3.

4.1.11.

πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από αεξηζκό

Ζ ζπλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ αεξηζκφ QV ππνινγίδεηαη γηα θάζε κήλα θαη γηα θάζε δψλε z
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 4.2.

4.1.12.

Κέξδε ζεξκόηεηαο

Σα θέξδε ζεξκφηεηαο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλεηζθνξά ησλ εζσηεξηθψλ πεγψλ ζεξκφηεηαο Qi ζην
θηίξην. Δζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο ηνπ θηηξίνπ απνηεινχλ νη ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ, ν θσηηζκφο, νη
ζπζθεπέο θαη ε ειηαθή ελέξγεηα κέζσ ησλ δηαθαλψλ θαηαζθεπψλ Qsun θαη κέζσ ησλ αδηαθαλψλ
θαηαζθεπψλ Qsun, nt.
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Σα θέξδε ζεξκφηεηαο ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:
Qgain = Qi + Qsun,t + Qsun,nt
Όπνπ:
Qgain

είλαη ην θέξδνο ζεξκφηεηαο αλα κήλα, ζε MJ

Qi

είλαη ε εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο, ζε MJ

Qsun,t είλαη ην θέξδνο ειηαθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ δηαθαλψλ κεξψλ θαηαζθεπήο ηνπ εμσηεξηθνχ
θειχθνπο, ζε MJ
Qsun,nt είλαη ην θέξδνο ειηαθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ αδηαθαλψλ κεξψλ θαηαζθεπήο ηνπ εμσηεξηθνχ
θειχθνπο, ζε MJ

4.1.13.

Δζσηεξηθέο πεγέο ζεξκόηεηαο

Δζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο απνηεινχλ ηελ νπνηαδήπνηε εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζε έλα
θιηκαηηδφκελν ρψξν απφ πεγέο εθηφο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο ζέξκαλζεο
ρψξνπ, ςχμεο ρψξνπ ή ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο.
Σν θέξδνο ζεξκφηεηαο απφ ηηο εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
Qi = Qi,occ + Qi,app + Qi,li
Όπνπ
Qi
είλαη ην άζξνηζκα ηεο εζσηεξηθήο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο απφ ηηο εζσηεξηθέο πεγέο
ζεξκφηεηαο, ζε MJ
Qi,occ είλαη ε εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ, ζε MJ θαζνξηζκέλε
απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη επηιέγνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε
Qi,app είλαη ε εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ζπζθεπέο, ζε MJ θαζνξηζκέλε απφ ηε βάζε
δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη νπνίνη
επηιέγνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δψλε
Qi,li

είλαη ε εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνλ θσηηζκφ, ζε MJ

Ζ εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηηο ζπζθεπέο ηερλεηνχ θσηηζκνχ, ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηνλ θσηηζκφ ηεο δψλεο.
Ζ ηηκή γηα ηελ εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνλ θσηηζκφ, Qi,li, ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
Qi,li = W light * A * 3.6 * fli,gain
Όπνπ:
Qi,li

είλαη ε εζσηεξηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνλ θσηηζκφ, ζε MJ

W light είλαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απν ηνλ θσηηζκφ, ζε kWh/m2, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ
Δλφηεηα 4.4
2

A

είλαη ην εκβαδφ ηεο δψλεο, ζε m

3.6

είλαη ν παξάγνληαο κεηαηξνπήο απφ ην KWH ζε MJ

fli,gain
είλαη έλαο παξάγνληαο θέξδνπο πνπ εμαξηάηαη απφ ην αλ ππάξρνπλ ζπζθεπέο θσηηζκνχ κε
εμαγσγή αέξα απφ ηε δψλε. Έρεη ηηκή 0.9, εάλ ππάξρνπλ ζπζθεπέο θσηηζκνχ κε εμαγσγή αέξα, θαη
ηηκή 1, εάλ δελ ππάξρεη θακία ζπζθεπή θσηηζκνχ κε εμαγσγή αέξα ζηε δψλε

4.1.13.1.

Κέξδνο ειηαθήο ζεξκόηεηαο κέζσ δηαθαλώλ θαηαζθεπώλ

Σν θέξδνο ειηαθήο ελέξγεηαο αλά κήλα κέζσ ησλ δηαθαλψλ θαηαζθεπψλ ηνπ θειχθνπο θαζνξίδεηαη
σο αθνινχζσο:
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Qsun,t   q sun, j  f sh, j  f sun, j  g j  f f



j

Όπνπ:
Qsun;t

είλαη ην θέξδνο ειηαθήο ζεξκφηεηαο κέζσ ησλ δηαθαλψλ θαηαζθεπψλ, ζε MJ
2

qsun,j
είλαη ε πνζφηεηα ειηαθήο ελέξγεηαο αλά κήλα ζηελ επηθάλεηα MJ/m , γηα ηελ θιηκαηηθή
ηνπνζεζία θαη πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ παξαζχξνπ j
fsh;j

είλαη ν παξάγνληαο δηνξζψζεσλ ζθίαζεο γηα ην παξάζπξν j

fsun;j
είλαη ν παξάγνληαο κείσζεο γηα ηελ θηλεηή ειηαθή πξνζηαζία γηα ην παξάζπξν j,
θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 8 πην θάησ.
gj

είλαη ε ζπλνιηθή κεηάδνζε ειηαθήο ελέξγεηαο, γηα ην παξάζπξν j

Ar,j

είλαη ην εκβαδφ ηνπ παξαζχξνπ j, ζε m , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ

ff

είλαη ε ηηκή ππνινγηζκνχ γηα ηνλ παξάγνληα πιαηζίσλ, πνπ ιακβάλεηαη σο 0.75

πνπ

2

Πίλαθαο 8: Παξάγνληαο κείσζεο fsun γηα ηηο θηλεηέο ειηαθέο ζπζθεπέο πξνζηαζίαο

fsun
ύζηεκα θίαζεο
Δμσηεξηθή Ζιηαθή Πξνζηαζία – Μεηαθηλνχκελε
απφ ην ρξήζηε
Δμσηεξηθή Ζιηαθή Πξνζηαζία κε απηφκαην
έιεγρν
Όιεο νη άιιεο πεξηπηψζεηο

Ηαλ – Απξ., Οθη - Γεθ

Μάηνο - επη

0.5

0.5

0.5
1

0.35
1

Ο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ ζθίαζεο, fsh;j, ηνπ νπνίνπ ε ηηκή είλαη κεηαμχ 0 θαη 1, αληηπξνζσπεχεη ηε
κείσζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ιφγσ κφληκεο εμσηεξηθήο ζθίαζεο ζην ππφ
εμέηαζε θνχθσκα σο απνηέιεζκα ηνπ πξνβφινπ θαη πηεξπγίνπ.
Ο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ ζθίαζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο αθνινχζσο:
fsh;j = Fo * Ff
Όπνπ:
Fo

είλαη ν κεξηθφο παξάγνληαο δηνξζψζεσο ζθίαζεο γηα ην πξφβνιν

Ff

είλαη ν κεξηθφο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ ζθίαζεο γηα ην πηεξχγην

Ζ ζθίαζε απφ πξφβνιν θαη πηεξχγην εμαξηάηαη απφ ηε γσλία πξνβφινπ ή πηεξπγίνπ, ην γεσγξαθηθφ
πιάηνο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, θαη ηελ θιηκαηηθή ηνπνζεζία. Οη παξάγνληεο δηνξζψζεσλ ζθίαζεο γηα
δηαθνξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη γσληέο α θαη β δίλνληαη ζηνπο Πίλαθεο 9 θαη 10 αληίζηνηρα.
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ρεδηάγξακκα 6: Πξόβνινο θαη πηεξύγην: α) Κάζεην ηκήκα β) νξηδόληην ηκήκα

Γσλία α

Πξνζαλαηνιηζκόο επηθάλεηαο
N

NA θαη ΝΓ

Α θαη Γ

ΒΑ θαη ΒΓ

Β

0°

1

1

1

1

1

5°

0.96

0.96

0.96

0.97

0.96

10°

0.91

0.91

0.92

0.93

0.93

15°

0.87

0.88

0.90

0.90

0.89

20°

0.82

0.85

0.86

0.86

0.86

25°

0.78

0.80

0.83

0.83

0.82

30°

0.73

0.76

0.79

0.80

0.78

35°

0.68

0.72

0.75

0.76

0.75

40°

0.64

0.67

0.71

0.72

0.72

45°

0.59

0.63

0.66

0.68

0.68

50°

0.54

0.58

0.62

0.64

0.64

55°

0.49

0.53

0.57

0.60

0.61

60°

0.44

0.47

0.52

0.56

0.57

65°

0.39

0.42

0.46

0.51

0.53

70°

0.33

0.35

0.41

0.46

0.49

80°

0.22

0.23

0.28

0.35

0.40

Πίλαθαο 9: Μεξηθφο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ ζθίαζεο γηα πξφβνιν Fo
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Γωνία β
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°

Ν
1
0.97
0.95
0.93
0.90
0.87
0.85
0.81

ΝΔ
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.84

Δ
1
0.97
0.94
0.91
0.88
0.84
0.80
0.75

ΒΔ
1
0.96
0.93
0.89
0.85
0.82
0.78
0.74

Β
1
1
1
1
1
1
1
1

ΒΑ
1
0.96
0.93
0.89
0.85
0.82
0.78
0.74

Α
1
0.97
0.94
0.91
0.88
0.84
0.80
0.75

ΝΑ
1
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.84

Πίλαθαο 10: Μεξηθφο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ ζθίαζεο γηα πηεξχγην Ff

εκείσζε:
Γηα θνχθσκα κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο Αλαηνιή ή Γχζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην
πηεξχγην πνπ βξίζθεηαη ζηε λφηηα ηνπ πιεπξά.
Γηα θνχθσκα κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο Νφην κε πηεξχγην θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ, ν παξάγνληαο
δηνξζψζεσλ ζθίαζεο ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θάζε
πηεξχγην.

Ζ ζπλνιηθή κεηάδνζε ειηαθήο ελέξγεηαο, g, είλαη ε θαηά κέζν ρξφλνπ αλαινγία ηεο ελέξγεηαο πνπ
δηέξρεηαη κέζσ κηαο αζθίαζηεο γπάιηλεο επηθάλεηαο, σο πξνο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ
πξνζπίπηεη πάλσ ζε απηήλ. Γηα ηα παξάζπξα ή άιια ζηνηρεία θειχθνπο κε παινπίλαθεο κε κεδηαζθνξπηδφκελνπο παινπίλαθεο, ην ISO 9050 ή ην EN 410 παξέρεη κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο
κεηάδνζε ειηαθήο ελέξγεηαο κε θάζεηε αθηηλνβνιία πάλσ ζηνπο παινπίλαθεο. Απηή ε αμία, g, είλαη
θάπσο πςειφηεξε απφ ηε θαηά κέζν ρξφλνπ αλαινγία, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν παξάγνληαο
δηνξζψζεσλ Fw:

Ο παξάγνληαο Fw είλαη πεξίπνπ 0.9. Δμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν γπαιηνχ, γεσγξαθηθφ πιάηνο,
θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα, θαη πξνζαλαηνιηζκφ παξαζχξνπ.

4.1.13.2.

Κέξδνο ειηαθήο ζεξκόηεηαο κέζσ ησλ αδηαθαλώλ θαηαζθεπώλ

Σν θέξδνο ειηαθήο ζεξκφηεηαο αλά κήλα κέζσ ησλ αδηαθαλψλ θαηαζθεπψλ ηνπ εμσηεξηθνχ
θειχθνπο θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:

Qsun,nt    f ab  q sun, j  U c , j  Ac, j 
j

Όπνπ:
Qsun;nt

είλαη ην θέξδνο ειηαθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ αδηαθαλψλ θαηαζθεπψλ, ζε MJ

fab
είλαη έλαο παξάγνληαο κε ηηκή 0.045, πνπ ηζνχηαη κε ην γηλφκελν κηαο ππνηηζέκελεο αμίαο 0.9
γηα ηνλ ρσξίο δηαζηάζεηο ζπληειεζηή απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αδηαθαλνχο
θαηαζθεπήο θαη ηελ εμσηεξηθή αληίζηαζε ζεξκφηεηαο επηθάλεηαο γηα ηελ νπνία ιακβάλεηαη σο 0.05
2
m K/W.
2

qsun,j
είλαη ε πνζφηεηα ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αλά κήλα ζε επίπεδε επηθάλεηα ζε MJ/m , γηα ηελ
θιηκαηνινγηθή ζέζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κέξνπο j, ηεο θαηαζθεπήο
2

Uc;j

είλαη ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ κέξνπο θαηαζθεπήο j, ζε W/m K

Ac,j

είλαη ην εκβαδφλ ηνπ κέξνπο j θαηαζθεπήο, ζε m

2
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4.1.14.

Παξάγνληαο ρξήζεο θέξδνπο γηα ζέξκαλζε

Ο παξάγνληαο ρξήζεο θέξδνπο γηα ζέξκαλζε δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θηηξίνπ γηα ρξεζηκνπνίεζε
ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ ζεξκφηεηαο κε ηέηνην ηξφπν έηζη πνπ απηφ λα
νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο απαίηεζεο ζέξκαλζεο, πνπ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα έπξεπε λα παξαρζεί
απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο αλ δελ ππήξραλ απηέο νη εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο. Ο παξάγνληαο
ρξήζεο θέξδνπο γηα ζέξκαλζε, H πξνθχπηεη απφ ηελ αλαινγία θέξδνπο/απψιεηαο, H θαη απφ ηελ
αξηζκεηηθήο παξάκεηξνπ, aH, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ θηηξηαθή αδξάλεηα, ζχκθσλα κε ηελ
αθφινπζε εμίζσζε:

κε

Όπνπ (γηα θάζε κήλα θαη γηα θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ):
GH

είλαη ν αδηάζηαηνο παξάγνληαο ρξήζεο γηα θέξδνο ζέξκαλζεο

H

είλαη ε ρσξίο δηαζηάζεηο αλαινγία θέξδνπο/απψιεηαο γηα ηνλ ηξφπν ζέξκαλζεο

QL,H

είλαη νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε, ζε MJ

QG,H

είλαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε, ζε MJ

aH
είλαη κηα ρσξίο δηαζηάζεηο αξηζκεηηθή παξάκεηξνο αλάινγα κε ηε ζηαζεξά ρξφλνπ H, πνπ
θαζνξίδεηαη απφ:

Όπνπ
a0,H

είλαη ε αξηζκεηηθή παξάκεηξνο αλαθνξάο, πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Πίλαθα 11.

H
είλαη ε ζηαζεξά ρξφλνπ γηα ηε ζέξκαλζε ηεο δψλεο θηηξίνπ ζηηο ψξεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 4.1.16
0,H

είλαη κηα ρξνληθή ζηαζεξά αλαθνξάο, απφ ηνλ Πίλαθα 11, ζε ψξεο

Σχπνο θηηξίνπ

a0,c

0,c
(h)

Η. Κηίξηα πνπ ζεξκαίλνληαη ζπλερψο (πεξηζζφηεξν απφ 12 ψξεο ηε κέξα) φπσο θαηνηθίεο,
μελνδνρεία, λνζνθνκεία θαη ζσθξνληζηήξηα

1.0

15

ΗΗ. Κηίξηα πνπ ζεξκαίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο (ιηγφηεξν απφ 12 ψξεο ηε κέξα)
φπσο εθπαηδεπηήξηα, γξαθεία, θηίξηα ζπγθέληξσζεο θαη θαηαζηήκαηα

0.8

70

Πίλαθαο 11: Σηκέο ηεο αξηζκεηηθήο ρξνληθήο ζηαζεξάο παξακέηξνπ a0,H θαη αλαθνξάο 0,H γηα
ηε ζέξκαλζε
ΖΜΔΗΧΖ: Ο παξάγνληαο ρξήζεο θέξδνπο θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ππνζέηνληαο ηέιεην έιεγρν ζεξκνθξαζίαο θαη άπεηξε επειημία. Χζηφζν, έλα
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ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρακειήο αληαπφθξηζεο θαη κε κέηξην ζχζηεκα ειέγρνπ κπνξεί λα έρεη
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξήζε απηψλ ησλ θεξδψλ.

4.1.15.

Παξάγνληαο ρξήζεο απώιεηαο γηα ςύμε

Ο παξάγνληαο ρξήζεο απψιεηαο γηα ςχμε, C, πξνθχπηεη απφ ηελ αλαινγία απψιεηαο/θέξδνο, C θαη
απφ ηελ αξηζκεηηθή παξάκεηξν, aC, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκηθή αδξάλεηα ηνπ θηηξίνπ,
ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε:

Με

C 

QL ,C
QG ,C

Όπνπ (γηα θάζε κήλα θαη γηα θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ):
L,C

είλαη ν ρσξίο δηαζηάζεηο παξάγνληαο ρξήζεο γηα ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο

C

είλαη ε ρσξίο δηαζηάζεηο αλαινγία απψιεηαο-θέξδνπο γηα ηελ ςχμε

QL,C

είλαη νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζεξκφηεηαο γηα ηελ ςχμε, ζε MJ

QG,C

είλαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ζεξκφηεηαο γηα ηελ ςχμε, ζε MJ

aC
είλαη ε αδηάζηαηε αξηζκεηηθή παξάκεηξνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζηαζεξά ρξφλνπ C, πνπ
θαζνξίδεηαη απφ:

Όπνπ
a0,C

είλαη ε αξηζκεηηθή παξάκεηξνο αλαθνξάο, πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 12,

C
είλαη ε ζηαζεξά ρξφλνπ γηα ηελ ςχμε ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ, ζε ψξεο πνπ θαζνξίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 4.1.16.
0,C

είλαη κηα ρξνληθή ζηαζεξά αλαθνξάο, απφ ηνλ Πίλαθα 12, ζε ψξεο

Σχπνο θηηξίνπ

a0,c

0,c
(h)

Η. Κηίξηα πνπ ςχρνληαη ζπλερψο (πεξηζζφηεξν απφ 12 ψξεο ηε κέξα) φπσο θαηνηθίεο,
μελνδνρεία, λνζνθνκεία θαη ζσθξνληζηήξηα

1.0

15

ΗΗ. Κηίξηα πνπ ςχρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο (ιηγφηεξν απφ 12 ψξεο ηε κέξα) φπσο
εθπαηδεπηήξηα, γξαθεία, θηίξηα ζπγθέληξσζεο θαη θαηαζηήκαηα

1.0

15

Πίλαθαο 12: Σηκέο ηεο αξηζκεηηθήο ρξνληθήο ζηαζεξάο παξακέηξνπ a0,H θαη αλαθνξάο 0,H
γηα ηελ ςύμε
ΖΜΔΗΧΖ: Ο παξάγνληαο ρξήζεο απψιεηαο γηα ςχμε θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο, ππνζέηνληαο ηέιεην έιεγρν ζεξκνθξαζίαο θαη κε απεξηφξηζηε
επειημία. Χζηφζν, έλα ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρακειήο αληαπφθξηζεο θαη κε κέηξην ζχζηεκα ειέγρνπ
κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξήζε απηψλ ησλ απσιεηψλ.
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4.1.16.

ηαζεξά ρξόλνπ θηηξίνπ γηα ηηο πεξηόδνπο ζέξκαλζεο θαη ςύμεο

Ζ ζηαζεξά ρξφλνπ γηα ζέξκαλζε, H, ραξαθηεξίδεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκηθή αδξάλεηα ηνπ
ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο. Τπνινγίδεηαη απφ:

Όπνπ
H

είλαη ε ζηαζεξά ρξφλνπ ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε ζε ψξεο

Cm
είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο δψλεο θηηξίνπ, ζε kJ/K, πνπ θαζνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 5.1.15.1,
HL,H
W/K.

είλαη ν ζπληειεζηήο απψιεηαο ζεξκφηεηαο ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ γηα ηνλ ηξφπν ζέξκαλζεο,

Σν 3,6 εηζάγεηαη γηα λα κεηαηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα απφ KWH ζε MJ
Οκνίσο ε ζηαζεξά ρξφλνπ γηα ηελ ςχμε, C, ραξαθηεξίδεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκηθή αδξάλεηα ηνπ
ρψξνπ κε ςχμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ςχμεο. Τπνινγίδεηαη απφ:

Όπνπ:
C

είλαη ε ζηαζεξά ρξφλνπ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ςχμε, ζε ψξεο

Cm
είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ, ζε kJ/K, πνπ θαζνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 4.1.16.1
HC

είλαη ν ζπληειεζηήο απψιεηαο ζεξκφηεηαο ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ςχμε, W/K.

3.6

εηζάγεηαη γηα λα κεηαηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα απφ KWH ζε MJ

4.1.16.1.

Απνηειεζκαηηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηεο δώλεο ηνπ θηηξίνπ

Ζ απνηειεζκαηηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ, Cm, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο
ζεξκηθήο ρσξεηηθφηεηαο φισλ ησλ ζηνηρείσλ θηηξίνπ πνπ είλαη ζε άκεζε ζεξκηθή επαθή κε ηνλ
εζσηεξηθφ αέξα ηεο δψλεο ππφ εμέηαζε:

Όπνπ:
Cm

είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ζε kJ/K

j

είλαη ε εζσηεξηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλά εκβαδφλ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζε kJ/(m ·K)

Aj

είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ζηνηρείνπ j, ζε m

ij

είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ ηνπ ζηξψκαηνο i ζην ζηνηρείν j, ζε kg/m

Cij

είλαη ε εηδηθή ζεξκφηεηα ηνπ πιηθνχ ηνπ ζηξψκαηνο i ζην ζηνηρείν j, ζε kJ/(kg·K)

dij

είλαη ην πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο i ζην ζηνηρείν j, ζε m

2

2
3

Ο ππνινγηζκφο γίλεηαη γηα φια ηα ζηξψκαηα ελφο ζηνηρείνπ, αξρίδνληαο απφ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα
ηνπ θαη ζηακαηψληαο:
-

ζην πξψην ζηξψκα κφλσζεο (ι≤0.08 W/mK), ή
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-

ζην κέγηζην πάρνο πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13, ή

-

ζηε κέζε ηνπ ζηνηρείνπ,

ηζρχεη αλάινγα κε πνηα πξνυπφζεζε απφ ηηο πην πάλσ ηθαλνπνηείηαη πξψηε.
(Ο ππνινγηζκφο Cm πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ΟΓΖΓO ΘΔΡΜΟΜOΝΩΖ ΚΣΗΡIΩΝ πνπ
εθδίδεη ην ΤΔΔΒΣ)
Πίλαθαο 13: Μέγηζην πάρνο πνπ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα
Δθαξκνγή

Μέγηζην πάρνο
m

4.1.17.

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ παξάγνληα ρξήζεο θέξδνπο ή απψιεηαο

0,10

Δπίδξαζε ζηε δηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία

0,03

Καζνξηζκέλεο ηηκέο θαη δηνξζώζεηο γηα δηαθνπηόκελε ζέξκαλζε

Γηα κε δηαθνπηφκελε ζέξκαλζε ή ςχμε θαηά ηηο πεξηφδνπο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ην ζi , ην νπνίν
είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία (βαζκνί Κειζίνπ) απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο,
ρξεζηκνπνηείηαη σο εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ρψξνπ.
ΖΜΔΗΧΖ: Ζ πξαγκαηηθή κέζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε θαηά ηελ
πεξίνδν ζέξκαλζεο ιφγσ ηεο ζηηγκηαίαο ππεξζέξκαλζεο ηνπ ρψξνπ. Δληνχηνηο, απηφ ιακβάλεηαη
ππφςε ζηνλ παξάγνληα ρξήζεο θέξδνπο θαη παξνκνίσο θαηά ηελ πεξίνδν ςχμεο, ε πξαγκαηηθή
κέζε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε ιφγσ ζηηγκηαίσλ πςειψλ απσιεηψλ
ζεξκφηεηαο.
Όηαλ έρνπκε δηαθνπηφκελε ζέξκαλζε, ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ρψξνπ πξνζαξκφδεηαη θαη
ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαλνληθή πεξίνδν ζέξκαλζεο ελαιιαζζφκελε κε ηηο κεησκέλεο
πεξηφδνπο ζέξκαλζεο (π.ρ. λχρηεο, αββαηνθχξηαθα, θαη δηαθνπέο).
Ζ πξνζαξκνζκέλε απηή εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ζi, είλαη ε ζηαζεξή εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ρψξνπ,
ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ ίδηα απψιεηα ζεξκφηεηαο κε απηήλ πνπ ζα ππνινγηδφηαλ κε
δηαθνπηφκελε ζέξκαλζε. ε φιεο ηηο θαλνληθέο πεξηφδνπο ζέξκαλζεο ε πξνθαζνξηζκέλε
ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα.
Μπνξεί λα ππάξμνπλ δηάθνξνη ηχπνη κεησκέλσλ πεξηφδσλ ζέξκαλζεο κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε. Γηα
θάζε ππνινγηζηηθή πεξίνδν, θάζε ηχπνο κεησκέλεο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ:
-

ηε δηάξθεηά ηνπ

-

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβάλησλ
ππνινγηζκνχ

-

ηνπο ζρεηηθνχο ηξφπνπο δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγηάο φπνπ είλαη ζρεηηθφ, ε πξνθαζνξηζκέλε
ζεξκνθξαζία φηαλ ην θηίξην είλαη εθηφο ρξήζεο

ηεο κεησκέλεο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο ζε κηα πεξίνδν

Ζ πην πάλσ κέζνδνο δελ ηζρχεη γηα πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο κε πεξηφδνπο
κεησκέλεο ηζρχο ζέξκαλζεο ή/θαη ζε πεξηφδνπο ελίζρπζεο ηζρχνο.
Τπάξρνπλ ηξεηο ζρεηηθνί ηξφπνη δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγηάο:
1) Ζ κεηαβνιή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηεο θαλνληθήο ζέξκαλζεο θαη κεησκέλεο
πεξηφδνπ ζέξκαλζεο είλαη ιηγφηεξε απφ 3 Κ: ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ν
κέζνο ρξφλνο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εζσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ
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2) ε ζηαζεξά ρξφλνπ ηνπ θηηξίνπ είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηξεηο θνξέο ηεο δηάξθεηαο ηεο πην κεγάιεο
κεησκέλεο πεξηφδνπ: ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ε θαλνληθή
πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο
3) ε ζηαζεξά ρξφλνπ ηνπ θηηξίνπ είλαη ιηγφηεξε θαηά 0.2 θνξέο ηεο δηάξθεηαο ηεο κηθξφηεξεο
κεησκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ν
κέζνο ρξφλνο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εζσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ
Δάλ ε ζηαζεξά ρξφλνπ ηνπ θηηξίνπ δελ πιεξνί ηελ ιεηηνπξγηά 3, νχηε ηελ ιεηηνπξγηά 2, ε
πξνζαξκνζκέλε ζεξκνθξαζία ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή, βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο
ζηαζεξάο ρξφλνπ θαη ησλ δχν νξηαθψλ ηηκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγηά 2 θαη 3.
Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζεσξείηαη φηη ζα δηαλείκεη επαξθή ηζρχ ζέξκαλζεο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε
δηαθνπηφκελε ζέξκαλζε.
Έλα παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ζην ρεδηάγξακκα 7, φπνπ ε πεξίνδνο ππνινγηζκνχ πεξηιακβάλεη
ηέζζεξεηο πεξηφδνπο κεησκέλεο ζέξκαλζεο ιεηηνπξγηάο 2 (π.ρ. λχρηα) θαη κηα πεξίνδν κεησκέλεο
ζέξκαλζεο ιεηηνπξγηάο 3 (αββαηνθχξηαθν).
ρεδηάγξακκα 7: Παξάδεηγκα ηνπ ζρεδίνπ δηαθνπήο

Όπνπ:
ζ εκείν ζεξκνθξαζίαο
Ν Καλνληθή πεξίνδνο ζέξκαλζεο
t ρξφλνο
Α Μεησκέλε πεξίνδνο ζέξκαλζεο ηξφπνο ιεηηνπξγηάο 2 (Α)
Β Μεησκέλε πεξίνδνο ζέξκαλζεο ηξφπνο ιεηηνπξγηάο 3 (Β)
tc ρξφλνο ππνινγηζκνχ

4.1.18.

Καζνξηζκέλεο ηηκέο θαη δηνξζώζεηο γηα δηαθνπηόκελε ςύμε

Λφγσ ηεο εκεξεζίαο αιιαγήο ησλ θαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο
ηνπ θηηξίνπ, ε πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία εθηφο ιεηηνπξγίαο ή δηαθνπήο, έρεη γεληθά πνιχ
κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ ςχμε παξά φηαλ απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηελ
πεξίνδν ζέξκαλζεο. Απηφ νδεγεί ζε δηαθνξέο ζηηο δηαδηθαζίεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ.
ΖΜΔΗΧΖ: Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο ζεξκνζηάηεο νπηζζνρψξεζεο ή δηαθνπήο ζα νδεγήζεη κφλν ζε
κηα κηθξή ή θακία κείσζε ζηελ ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ςχμε, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ πνιχ
ζεξκψλ κελψλ ή ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πςειά εζσηεξηθά θέξδε ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξέο
απψιεηεο ζεξκφηεηαο. Γηα ηηο πην κεγάιεο πεξηφδνπο δηαθνπηφκελεο ή δηαθνπήο (αββαηνθχξηαθα,
δηαθνπέο), ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνζέγγηζε γηα ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο.
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Ζ ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ ςχμε ζε πεξίπησζε δηαθνπηφκελεο ςχμεο ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο:

Όπνπ:
QNC

είλαη ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ ςχμε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαθνπή ζε MJ

QNC,N είλαη ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ςχμε, ππνζέηνληαο φηη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα ν
έιεγρνο θαη νη ξπζκίζεηο ζεξκνζηάηε είλαη γηα ηελ θαλνληθή πεξίνδν ςχμεο , ζε MJ
QC,B
είλαη ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ςχμε, ππνζέηνληαο φηη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα ν
έιεγρνο θαη νη ξπζκίζεηο ζεξκνζηάηε είλαη γηα ηελ δηαθνπηφκελε πεξίνδν ςχμεο, ζε MJ
ainterim,C είλαη ν αδηάζηαηνο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ γηα ηε δηαθνπηφκελε ςχμε
ΖΜΔΗΧΖ: ε πεξίπησζε κεδεληθήο ςχμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπηφκελεο πεξηφδνπ, ην QNC
είλαη κεδέλ
Ο αδηάζηαηνο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ γηα ηε δηαθνπηφκελε ςχμε, aInterim,C ππνινγίδεηαη σο εμήο:

κε ειάρηζηε αμία: ainterim,C = fN,C
Όπνπ:
ainterim,C είλαη ν αδηάζηαηνο παξάγνληαο δηνξζψζεσλ γηα ηε δηαθνπηφκελε ςχμε
fN,C
είλαη ε αλαινγία εκεξψλ ηνπ κήλα πνπ ε ςχμε γίλεηαη κε θαλνληθή ιεηηνπξγηά ςχμεο (π.ρ.
10/31);
binterim,C είλαη έλαο εκπεηξηθφο παξάγνληαο ζπζρεηηζκνχ κε αμία binterim,C = 3
C

είλαη ε ζηαζεξά ρξφλνπ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο δψλεο θηηξίνπ γηα ιεηηνπξγηά ςχμεο, ζε ψξεο

0,C

είλαη ε ζηαζεξά ηηκή αλαθνξάο ρξφλνπ γηα ηελ ιεηηνπξγηά ςχμεο, ζε ψξεο

C

είλαη ε αδηάζηαηε αλαινγία απψιεηαο-θέξδνπο γηα ηελ ςχμε

ΖΜΔΗΧΖ: Με έλαλ απιφ αιιά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ν παξάγνληαο δηνξζψζεσλ ιακβάλεη
ππφςε ην γεγνλφο φηη ν αληίθηππνο ηεο δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγηάο ζηελ ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ
ςχμε είλαη ζρέζε ηνπ κήθνπο ηεο πεξηφδνπ δηαθνπήο, ηνπ πνζνχ θεξδψλ ζεξκφηεηαο ζπγθξηλφκελνπ
κε ην πνζφ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο (αλαινγία θέξδνπο/απψιεηαο), θαη ηεο αδξάλεηαο ηνπ θηηξίνπ.

ρεδηάγξακκα 8: Παξάδεηγκα ηνπ παξάγνληα δηαθνπήο γηα ηελ ςύμε
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4.1.19.

Δηήζηα απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςύμε, αλά
δώλε θηηξίνπ

Ζ εηήζηα ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε γηα κηα δεδνκέλε θηηξηαθή δψλε ππνινγίδεηαη
αζξνίδνληαο ηηο ππνινγηδφκελεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο αλά πεξίνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ
πηζαλή ζηάζκηζε γηα δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγηά ζε πεξηφδνπο ζέξκαλζεο ή ςχμεο.

Όπνπ:
QNH,yr

είλαη ε εηήζηα απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηεο εμεηαδφκελεο δψλεο, ζε MJ

QNH,η

είλαη ε απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηεο εμεηαδφκελεο δψλεο ην κήλα, ζε MJ

QNC,yr

είλαη ε απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε ηεο εμεηαδφκελεο δψλεο, ζε MJ

QNC,j

είλαη ε απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε ηεο εμεηαδφκελεο δψλεο αλά κήλα , ζε MJ

4.1.20.

Δηήζηα απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςύμε, αλά
ζπλδπαζκό ζπζηεκάησλ

ε πεξίπησζε ππνινγηζκνχ πνιιαπιψλ δσλψλ (κε ή ρσξίο ζεξκηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
δσλψλ), ε εηήζηα ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε γηα έλα δεδνκέλν ζπλδπαζκφ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θαη αεξηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο δψλεο είλαη ην άζξνηζκα
ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ γηα φιεο ηηο δψλεο zs πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην ίδην ζπλδπαζκφ
ζπζηεκάηνο:

Όπνπ:
QNH,yr,zs είλαη ε εηήζηα απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε γηα φιεο ηηο θηηξηαθέο δψλεο zs πνπ
εμππεξεηνχληαη απφ ην ίδην ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ, ζε MJ
QNH,yr,z είλαη ε εηήζηα απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ηεο δψλεο z, πνπ εμππεξεηείηαη απφ ην
ίδην ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ, ζε MJ
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QNC,yr,zs είλαη ε εηήζηα απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηελ ςχμε φπσο ησλ θηηξηαθψλ δσλψλ νηθνδφκεζεο zs
πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην ίδην ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ, ζε MJ
QNC,yr,z είλαη ε εηήζηα απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ηελ ςχμε ηεο δψλεο z, πνπ εμππεξεηείηαη απφ ην ίδην
ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ, ζε MJ

4.1.21.

πλνιηθή θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο
θαη ςύμεο ρώξνπ θαη ζπζηήκαηα αεξηζκνύ

ε πεξίπησζε εληαίνπ ζπλδπαζκνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θαη αεξηζκνχ ζην θηίξην, ή αλά
ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ, ε εηήζηα θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα γηα ηε ζέξκαλζε, Qsys,H,, θαη ε εηήζηα
θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα γηα ςχμε, Qsys,C, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απσιεηψλ ζπζηήκαηνο
νξίδεηαη σο ε ζπλάξηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε σο αθνινχζσο: ζαλ
ελεξγεηαθή απψιεηα θαη δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπ Qsys_loss,H,i θαη Qsys_aux,H,i θαη
Qsys_loss,C,i θαη Qsys_aux,C,i αλά ελεξγεηαθφ δηαλνκέα i, πνπ εθθξάδεηαη ζε MJ. Οη απψιεηεο θαη ε
δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα πεξηέρνληαη ζηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, έιεγρν, δηαλνκή, απνζήθεπζε θαη
ηελ εθπνκπή.

4.1.22.

Τπνβνιή εθζέζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ

Γηα θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ θαη γηα θάζε κήλα, αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:
Γηα ηε ζέξκαλζε:
πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ κεηάδνζε
πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ αεξηζκφ
πλνιηθέο εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο
πλνιηθέο πεγέο ειηαθήο ελέξγεηαο
Δλεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηε ζέξκαλζε
Γηα ηελ ςχμε:
πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηε κεηάδνζε
πλνιηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αεξηζκφ
πλνιηθέο εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο
πλνιηθέο πεγέο ειηαθήο ελέξγεηαο
Δλεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ ςχμε
Γηα νιφθιεξν ην θηίξην, αλαθέξεηαη ε εηήζηα ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ
ςχμε.

4.2.
4.2.1.

Απαίηεζε αεξηζκνύ
Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο
ζέξκαλζεο

από

αεξηζκό

θαηά

Γηα θάζε κήλα, ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αεξηζκφ QV ππνινγίδεηαη σο:

Q v heat  HV heat  (ζ i  ζ e )  n  0.0864
Όπνπ:
QV-heat είλαη ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ αεξηζκφ, ζε MJ
HV-heat είλαη ν ζπληειεζηήο απψιεηαο ζεξκφηεηαο αεξηζκνχ, ζε W/K

ηε

πεξίνδν
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είλαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζεξκνθξαζίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ
ζi
ηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε δψλε)
είλαη ε εμσηεξηθή (αηκνζθαηξηθή) ζεξκνθξαζία (ε κεληαία κέζε ζεξκνθξαζία πνπ ιακβάλεηαη
ζe
απφ ηα σξηαία θαηξηθά ζηνηρεία γηα ηε ζέζε), ζε Κ
N

είλαη ν αξηζκφο εκεξψλ κέζα ζε έλα κήλα, ζε εκέξεο

0.0864 Παξάγνληαο κεηαηξνπήο

4.2.1.1.

πληειεζηήο απώιεηαο ζεξκόηεηαο αεξηζκνύ

HV heat  ξ a  c a  u v heat  A
Όπνπ:
HV-heat είλαη ν ζπληειεζηήο απψιεηαο ζεξκφηεηαο αεξηζκνχ, ζε W/K

ξ a c a

είλαη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ αέξα ~ 1.2 kJ/m

3

2
u v heat πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ ζε l/s αλά m εκβαδφ δαπέδνπ

A

είλαη ην εκβαδφ ηνπ δαπέδνπ ηεο δψλεο, ζε m

4.2.1.2.

2

Πνζνζηό ξνήο αέξα αεξηζκνύ

uv

heat

 uv

inf

/ 3.6  (1  HR )  uv,m,heat  uv,n,heat

Όπνπ:
2
u v heat πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ, ζε l/s αλά m εκβαδνχ δαπέδνπ
2
u v inf πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ ιφγσ δηείζδπζεο αέξα ζε l/s αλά m
εκβαδνχ δαπέδνπ

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ε HR
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 14

αλάθηεζεο

ζεξκφηεηαο.

Οη

πξνθαζνξηζκέλεο

ηηκέο

u v,m,heat πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ σο απνηέιεζκα ηνπ ρξφλνπ
2

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ, ζε l/sm εκβαδφ δαπέδνπ. Απηή ε ηηκή έρεη ιεθζεί
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο αεξηζκνχ φπσο θαζνξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
γηα θάζε ηχπν δξαζηεξηφηεηαο.

u v,n,heat πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ σο απνηέιεζκα ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ,
2

ζε l/sm εκβαδφ δαπέδνπ. Απηή ε ηηκή έρεη ιεθζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο αεξηζκνχ φπσο
θαζνξίδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε ηχπν δξαζηεξηφηεηαο.
Πίλαθαο 14: Πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ησλ ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο

Έιαζκα ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο
σιήλεο ζεξκφηεηαο
Θεξκηθφο ηξνρφο
Πεξηζηξεθφκελν πελίν

0.65
0.6
0.65
0.5
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Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηνλ αεξηζκό, θαηά ηε πεξίνδν ςύμεο

4.2.2.

Γηα θάζε κήλα, ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αεξηζκφ QV ππνινγίδεηαη ζαλ:

Q v cool  HV cool  (ζ i  ζ ' e )  n  0.0864
Όπνπ:
QV-cool είλαη ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αεξηζκφ, ζε MJ
HV-cool

είλαη ν ζπληειεζηήο απψιεηαο ζεξκφηεηαο αεξηζκνχ, ζε W/K

είλαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζεξκνθξαζίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ
ζi
ηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε δψλε)

ζ' e

είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία αέξα φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 15

N

είλαη ν αξηζκφο εκεξψλ κέζα ζε έλα κήλα, ζε εκέξεο

0.0864 Παξάγνληαο κεηαηξνπήο
Πίλαθαο 15: Σηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα παξνρήο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ
ππνινγηζκό ησλ κεληαίσλ απσιεηώλ αεξηζκνύ (απαίηεζε ςύμεο).

4.2.2.1.

Μήλαο

ζ ' e (°C)

Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνχληνο
Ηνχιηνο

16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
17.0
18.5

Αχγνπζηνο
επηέκβξηνο
Οθηψβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο

18.3
16.0
16.0
16.0
16.0

πληειεζηήο απώιεηαο ζεξκόηεηαο αεξηζκνύ

HV cool  ξa  c a  u v cool  A
Όπνπ:
HV-heat είλαη ν ζπληειεζηήο απψιεηαο ζεξκφηεηαο αεξηζκνχ, ζε W/K

ξ a c a

είλαη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα αέξα~ 1.2 kJ/m

3

u v cool πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ, ζε l/s αλά m2 εκβαδνχ δαπέδνπ

A

είλαη ην εκβαδφ δαπέδνπ δψλεο ζε m

2
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4.2.2.2.

Πνζνζηό ξνήο αέξα αεξηζκνύ
u v cool  u v inf / 3.6  u v,m

Όπνπ:
2
u v cool πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ, ζε l/s αλά m εκβαδφ δαπέδνπ
2
u v inf πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ ιφγσ δηείζδπζεο αέξα ζε l/sm
εκβαδφo δαπέδνπ

u v,m

πνζνζηφ ξνήο αέξα κέζσ ηνπ θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ σο απνηέιεζκα ηνπ κεραληθνχ
2

αεξηζκνχ θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ζε l/s αλά m εκβαδφ δαπέδνπ. Απηή ε ηηκή δίλεηαη απφ ηηο
απαηηήζεηο αεξηζκνχ, φπσο θαζηεξψλεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε ηχπν
δξαζηεξηφηεηαο.

Πνζνζηό δηείζδπζεο αέξα (ζέξκαλζε θαη ςύμε)

4.2.3.

Απηή ε κεζνδνινγία έρεη εμαρζεί απφ ην πξφηππν ηεο CEN EN 15242. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη θακία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ (π.ρ. κεραληθφ ζχζηεκα) θαη ησλ
επηπηψζεσλ ησλ δηαξξνψλ ιφγσ αεξνζηεγαλφηεηαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα απινπζηεπκέλε
πξνζέγγηζε γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ηηκέο δηείζδπζεο θαη απψιεηαο σο εμήο:
Τπνινγηζκφο ξνήο αέξα δηακέζνπ ηνπ θειχθνπο ιφγσ επίδξαζεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, uv-inf-stack,
θαη επίδξαζεο ηνπ αέξα, uv-inf-wind,.
Τπνινγηζκφο δηείζδπζεο αέξα ιφγσ επίδξαζεο πςνκεηξηθήο δηαθνξά ζην ρψξν

(uv-inf-stack).

Γηα θάζε εμσηεξηθφ θέιπθνο, ε ξνή αέξα ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο
ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε εμίζσζε:

u v inf stack  0.0146  Q 4Pa  (h stack  (ζ e  ζ i ))  0.667 [m3/hm2 εμσηεξηθνχ θειχθνπο]
Όπνπ:
3

2

Q4Pa
είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαξξνήο αέξα γηα κηα δηαθνξά πίεζεο 4 Pa, ζε m /hm εμσηεξηθνχ
θειχθνπο, δειαδή, ν κέζνο φγθνο ηνπ αέξα (ζε θπβηθά κέηξα αλά ψξα), ν νπνίνο πεξλά κέζσ κηαο
κνλάδαο εκβαδνχ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ (ζε ηεηξαγσληθά κέηξα) φηαλ ππνβάιιεηαη ζε κηα
δηαθνξά πίεζεο 4 Pascal ηνπ εζσηεξηθνχ κε ην εμσηεξηθφ. Ζ ηηκή πνπ εηζάγεηαη είλαη ε ξνή αέξα γηα
κηα δηαθνξά πίεζεο 50 Pa θαη κεηαηξέπεηαη ζηε ξνή αέξα γηα κηα δηαθνξά πίεζεο 4 Pa,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πίλαθα 16, πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πην πάλσ εμίζσζε.
Ζ εμσηεξηθή πεξηνρή ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ νξίδεηαη σο ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ δαπέδνπ, ησλ
ηνίρσλ, θαη ηεο νξνθήο πνπ ρσξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ φγθν απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ ζπλεζηζκέλε ηηκή ηνπ hstack είλαη 70% ηνπ χςνπο Hz ηεο δψλεο.
ζe
είλαη ε εμσηεξηθή (αηκνζθαηξηθή) ζεξκνθξαζία (ν κεληαίνο κέζνο φξνο πνπ ιακβάλεηαη απφ
ηα σξηαία θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε ζέζε)
ζi
είλαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ε θαζνξηζκέλε ηηκή ζεξκνθξαζίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηε
βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε δψλε)
Πίλαθαο 16: Παξαδείγκαηα απφ ραξαθηεξηζηηθέο δηαξξνέο
2

m³/αλά m εμσηεξηθνχ θειχθνπο
Δπίπεδν δηαξξνψλ

(exp n=0.667)
Q4Pa

Q10Pa

Q50Pa
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Μνλνκειήο
νηθνγέλεηα
Πνιπκειήο
νηθνγέλεηα,
κε
νηθηζηηθά εθηφο
βηνκεραληθά

Βηνκεραληθά

Υακειφ

0.5

1

2.5

Μέζν

1

2

5

Φειφ

2

3.5

10

Υακειφ

0.5

1

2.5

Μέζν

1

2

5

Φειφ

2

3.5

10

Υακειφ

1

2

5

Μέζν

2

3.5

10

Φειφ

1

7

20

N (vol.h) exp n=0.667)
Δπίπεδν δηαξξνψλ
Μνλνκειήο
νηθνγέλεηα
Πνιπκειήο
νηθνγέλεηα, κε
νηθηζηηθά
εθηφο
βηνκεραληθά

Βηνκεραληθά

m³/αλά m

2

n4Pa

n10Pa

n50Pa

Δμσηεξηθφ
εκβαδφλ/φγθν

Υακειφ

0.5

1

2.5

0.75

Μέζν

1

2

5

0.75

Φειφ

2

3.5

10

0.75

Υακειφ

0.5

1

2.5

0.4

Μέζν

1

2

5

0.4

Φειφ

2

3.5

10

0.4

Υακειφ

1

2

5

0.3

Μέζν

2

3.5

10

0.3

Φειφ

1

7

20

0.3

Q10Pa

Q50Pa

Δμσηεξηθφ
εκβαδφλ/εκβαδφλ
δαπέδνπ

εκβαδνχ δαπέδνπ exp n=0.667)
Δπίπεδν δηαξξνψλ

Μνλνκειήο
νηθνγέλεηα
Πνιπκειήο
νηθνγέλεηα,
κε νηθηζηηθά
εθηφο
βηνκεραληθά
Βηνκεραληθά

Q4Pa

Υακειφ

0.9

1.8

4.5

1.8

Μέζν

1.8

3.6

9.0

1.8

Φειφ

3.6

6.3

18.0

1.8

Υακειφ

0.6

1.1

2.8

1.1

Μέζν

1.1

2.2

5.5

1.1

2.2

3.9

11.0

1.1

Υακειφ

1.5

3.0

7.5

1.5

Μέζν

3.0

5.3

15.0

1.5

Φειφ

6.0

10.5

30.0

1.5

Φειφ

Τπνινγηζκφο ησλ ελαιιαγψλ αέξα ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα (uv-inf-wind)
Γηα θάζε εμσηεξηθφ θέιπθνο, ε ξνή ηνπ αέξα ιφγσ ηεο επίδξαζεο εμσηεξηθνχ αέξα ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο:
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3

2

2
u v inf  wind  0.0769  Q4Pa  (Cp  Vsite ) 0.667 [m /hm εμσηεξηθνχ θειχθνπο]

Όπνπ:
Q4Pa είλαη ην ίδην φπσο θαζνξίδεηαη πην πάλσ.

C p είλαη ν ζπληειεζηήο πίεζεο αέξα πνπ νξίδεηαη σο:
Γηα ηνπο θάζεηνπο ηνίρνπο: ν ζπληειεζηήο δηαθνξάο πίεζεο αέξα κεηαμχ ησλ πξνζήλεκσλ θαη ησλ
αληίζεησλ πιεπξψλ γηα κηα δεδνκέλε θαηεχζπλζε αέξα. Ζ ζπκβαηηθή αμία C p είλαη 0.75.
Γηα ηηο νξνθέο: ν ζπληειεζηήο πίεζεο αέξα ππνινγίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ νξνθψλ
Γηα επίπεδε νξνθή: ην C p ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζε 0.55
Γηα θεθιηκέλε νξνθή: ην C p ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζε 0.35
Vsite

είλαη ε ηαρχηεηα αέξνο ζην θηίξην ζε m/s πνπ νξίδεηαη σο:

Γηα ηνπο θάζεηνπο ηνίρνπο: κέζε ηαρχηεηα αέξα γηα έλαλ ηνκέα ηνπ αέξα ±60 ζηνλ εμσηεξηθφ άμνλα
ηνίρσλ (πξνζαλαηνιηζκφο)
Γηα ηηο νξνθέο: ηαρχηεηα αέξα πνπ εμεηάδεη ηνλ αηνιηθφ ηνκέα κε πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνλ εμσηεξηθφ
άμνλα ηνίρνπ
Καηφπηλ, γηα θάζε δψλε, νη ζπλεηζθνξέο ξνήο αέξα φισλ ησλ εμσηεξηθψλ θειπθψλ ιφγσ ηεο
επίδξαζεο ηνπ αέξα αζξνίδνληαη.
H πξνθχπηνπζα ξνή αέξα, qv-sw, ππνινγίδεηαη γηα θάζε δψλε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε
εμίζσζε:

u v sw  max(u v inf stack, u v inf  wind ) 
3

2

0.14  u v stack  u v inf  wind
Q 4Pa

[m /hm εμσηεξηθνχ θειχθνπο]
Όπνπ:
uv-inf-stack είλαη ε ζπλεηζθνξά ξνήο αέξα φισλ ζπλνιηθά ησλ εμσηεξηθψλ θειπθψλ ιφγσ ηεο
3
2
επίδξαζεο ηεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο πνπ αζξνίδεηαη ζπλνιηθά γηα ηε δψλε, ζε m /hm .
uv-inf-wind είλαη ε ζπλεηζθνξά ξνήο αέξα φισλ ζπλνιηθά ησλ εμσηεξηθψλ θειχθσλ ιφγσ ηεο επίδξαζεο
3
2
ηνπ αέξα πνπ αζξνίδεηαη ζπλνιηθά γηα ηε δψλε, ζε m /hm .
Q4Pa είλαη ην ίδην φπσο νξίδεηαη πην πάλσ.
Καηά πξνζέγγηζε, ην κέξνο ησλ ελαιιαγψλ αέξα uv-inf,, κπνξεί λα θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
αθφινπζε εμίζσζε:

u v inf  (max(0, u v diff )  u v sw

3

2

[m /hm εμσηεξηθνχ θειχθνπο]

Όπνπ:
uv-diff
είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ξνψλ αέξα, παξνρήο θαη επηζηξνθήο (πνπ ππνινγίδνληαη ρσξίο
ηελ επίδξαζε αέξα ή ηεο επίδξαζεο ιφγσ πςνκεηξηθήο δηαθνξάο).
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Δληνχηνηο, απηή ε απινπζηεπκέλε πξνζέγγηζε δε ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη εάλ ππάξρεη κηα
δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνρήο θαη αεξηζκνχ, ε δψλε είλαη ππνζπκπηεζκέλε ή ππεξζπκπηεζκέλε.
Δπνκέλσο:
3

uv-inf = uv-sw

2

[m /hm εμσηεξηθνχ θειχθνπο]

Ζ πξνθχπηνπζα ξνή αέξα κεηαηξέπεηαη ζε κνλάδα εκβαδνχ δαπέδνπ.

u v inf  u v sw 

A env
A zone

[m3/hm2 εκβαδφ δαπέδνπ]

Όπνπ:
Aenv
είλαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ εμσηεξηθψλ θειπθψλ πνπ νξίδνληαη σο ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ
ηνπ δαπέδνπ, ησλ ηνίρσλ θαη ηεο νξνθήο πνπ ρσξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ φγθν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δψλεο
2
απφ ην πεξηβάιινλ εμσηεξηθψλ φςεσλ, ζε m .
Azone

4.2.4.

είλαη ην εκβαδφλ ηνπ δαπέδνπ ηεο δψλεο, ζε m

2

Παξαρζέληα απνηειέζκαηα

Qv-heat: κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αεξηζκφ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απαηηήζεσλ ζέξκαλζεο
Qv-cool: κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αεξηζκφ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο απαηηήζεσλ ςχμεο

4.3.

Απαίηεζε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο

Ζ απαίηεζε γηα θάζε δψλε ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
Ε.Ν.Υ Απαίηεζε (MJ/κήλα) = απαίηεζε βάζεο δεδνκέλσλ* 4.18 /1000 * Δκβαδφ δψλεο * ∆T
Όπνπ:
2

Απαίηεζε απφ βάζε δεδνκέλσλ = l/m (αλά κήλα), απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηφηεηαο.
∆T = δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (βαζκφο Κ πνπ ην λεξφ ζεξκαίλεηαη), ζεσξείηαη σο 50K.
4.18 /1000 = εηδηθή ζεξκφηεηα ηνπ λεξνχ ζε MJ/kgK
Δκβαδφλ δψλεο = m

2

Τπνινγηζκφο ησλ απσιεηψλ δηαλνκήο γηα θάζε δψλε γηα θάζε κήλα (MJ/κήλα):
Δάλ ην κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ΕΝΥ κέρξη ην ζεκείν παξνρήο ηνπ ΕΝΥ
είλαη κεγαιχηεξν απφ 3m, νη απψιεηεο δηαλνκήο ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:
Απψιεηα δηαλνκήο = 0.17* Απαίηεζε
Όπνπ:
0.17 είλαη ε πξνεπηιεγκέλε κεληαία απψιεηα δηαλνκήο Ε.Ν.Υ (MJ/κήλα) αλά κεληαία ελεξγεηαθή
απαίηεζε Ε.Ν.Υ (MJ/κήλα)
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Γηα θάζε πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ:
Πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ππνινγηζκνί γηα θάζε ζχζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ εμππεξεηεί
ηελ πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ., ψζηε λα ππνινγηζηεί ε ζπλεηζθνξά ησλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ
παξαγσγή Ε.Ν.Υ.
Αμηνιφγεζε ηεο απαίηεζεο Ε.Ν.Υ, ην εκβαδφ, θαη ησλ απσιεηψλ δηαλνκήο ζε ζρέζε κε ηελ πεγή
παξαγσγήο Ε.Ν.Υ.:
Άζξνηζκα κεληαίαο απαίηεζεο γηα φιεο ηηο δψλεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ πεγή παξαγσγήο
Ε.Ν.Υ.
Άζξνηζκα κεληαίαο απψιεηαο δηαλνκήο γηα φιεο ηηο δψλεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ
παξαγσγήο Ε.Ν.Υ.

ηελ πεγή

Άζξνηζκα ηνπ εκβαδνχ φισλ ησλ δσλψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ.
Αμηνιφγεζε ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο θαη ηνπ ρξφλνπ ιήμεο γηα νπνηαδήπνηε δψλε εμππεξεηνχκελε απφ
ηελ πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ.
Απνινγηζκφο γηα ηελ ζπλεηζθνξά απφ ην ζχζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο (κε κέγηζηε ζπλεηζθνξά ηε
κέζε ηηκή ηεο νιηθήο απαίηεζεο γηα Ε.Ν.Υ.), Μέξνο 4.8, εάλ εθαξκφδεηαη
Απνινγηζκφο γηα ηε ζπκβνιή απφ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ ζεξκφηεηαο ΠΖΘ, εάλ εθαξκφδεηαη.

4.3.1.

Απνζήθεπζε Ε.Ν.Υ.

Δάλ ην ζχζηεκα Ε.Ν.Υ. πεξηιακβάλεη απνζήθεπζε, ηφηε ν φγθνο απνζήθεπζεο ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο:
Όγθνο απνζήθεπζεο (ιίηξα) = Ζκεξήζηα απαίηεζε (MJ/εκέξα) * 36
Όπνπ:
Ζκεξήζηα απαίηεζε = κέγηζηε κεληαία απαίηεζε/αξηζκφο εκεξψλ ηνπ κήλα
36 είλαη κηα ππνινγηζηηθή ηηκή - ν φγθνο απνζήθεπζεο είλαη 36 ιίηξα αλά MJ ηεο εκεξήζηαο
απαίηεζεο
Οη απψιεηεο απνζήθεπζεο ππνινγίδνληαη σο αθνινχζσο:
Απψιεηεο
απνζήθεπζεο
2/3
απνζήθεπζεο) * 3.6

(MJ/κήλα)

=

0.1*(Όγθνο

απνζήθεπζεο5)

1/3

*(365/12)*(Όγθνο

Όπνπ:
0.1
είλαη κηα ππνινγηζηηθή ηηκή - νη απψιεηεο απνζήθεπζεο είλαη 0.1 kWh αλά ιίηξν ηεο
απνζήθεπζεο αλά εκέξα γηα ην δνρείν απνζήθεπζεο κε αλεπαξθή κφλσζε.
Όγθνο απνζήθεπζεο5
2
MJ/m .

είλαη ν φγθνο απνζήθεπζεο, ζε ιίηξα, εάλ ε εηήζηα απαίηεζε Ε.Ν.Υ. ήηαλ 5

365/12 πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ θαη δηαηξνχληαη κε ηνλ αξηζκφ κελψλ
πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη κεληαίεο απψιεηεο απνζήθεπζεο.
Όγθνο απνζήθεπζεο είλαη ν φγθνο απνζήθεπζεο, ζε ιίηξα, φπσο ππνινγίδεηαη πην πάλσ.
3.6

είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κεηαηξέπεη ηηο απψιεηεο απνζήθεπζεο απφ kWh ζε MJ.

4.3.2.

Γεπηεξεύνλ θύθισκα

Δάλ ην ζχζηεκα Ε.Ν.Υ. πεξηιακβάλεη δεπηεξεχνλ θχθισκα, ην δεπηεξεχνλ θχθισκα θπθινθνξίαο
ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
Μήθνο θπθιψκαηνο = sqrt(Πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη)* 4.0
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Όπνπ:
Πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη είλαη ε ζπλνιηθή πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηελ πεγή Ε.Ν.Υ., αλά
2
m.
4.0

είλαη κηα ππνινγηζηηθή ηηκή

Οη απψιεηεο ιφγσ δεπηεξεχνλ θπθιψκαηνο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
Απψιεηεο απφ δεπηεξεχνληνο θχθισκα (MJ/κήλα) = Απψιεηεο αλά κέηξν (W/m) * Μήθνο θπθιψκαηνο
(m) * Ώξεο ιεηηνπξγίαο * Αξηζκφο εκεξψλ ζε έλα κήλα * 3.6/1000
Όπνπ:
Απψιεηεο αλά κέηξν
είλαη νη απψιεηεο απφ ηε δεπηεξεχνπζα θπθινθνξία αλά κέηξν, πνπ
ιακβάλνληαη σο 15 W/m ηνπ κήθνπο ηνπ δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο,
Μήθνο θπθιψκαηνο

είλαη ην δεπηεξεχνλ κήθνο θπθιψκαηνο ζε m,

Ώξεο ιεηηνπξγίαο

είλαη ν αξηζκφο σξψλ ηεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Ε.Ν.Υ.

3.6/1000

γηα ηε κεηαηξνπή W ζε KWH θαη έπεηηα απφ KWH ζε MJ

Ζ δεπηεξεχνπζα ηζρχο αληιηψλ θπθινθνξίαο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
Γεπηεξεχνπζα ηζρχο αληιηψλ θπθινθνξίαο (kW) = (0.25 *κήθνο θπθιψκαηνο + 42) / 500
Όπνπ:
Μήθνο θπθιψκαηνο είλαη ην δεπηεξεχνλ κήθνο θπθιψκαηνο θπθινθνξίαο ζε m,
0.25, 42, θαη 500 είλαη ππνινγηζηηθέο ηηκέο
Ζ ελέξγεηα αληιίαο θπθινθνξίαο γηα ην δεπηεξεχνλ θχθισκα ππνινγίδεηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ
ηεο ηζρχoο αληιίαο κε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Ε.Ν.Υ.

4.4.

Απαίηεζε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο ρώξνπ από
ειηαθό ζύζηεκα

Ζ κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ζθνπνχο
ζέξκαλζεο ρψξνπ αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο CEN EN 151316-4-3:2007.
H εμίζσζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ειηαθήο παξαγσγήο απφ έλα ειηαθφ ζχζηεκα είλαη ε
αθφινπζε:

QT ,sol,out  QW ,sol,out  QH ,sol,out
Όπνπ:
QT,sol,out είλαη ε ζπλνιηθή ειηαθή παξαγσγή
QW,sol,out είλαη ζεξκφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην ειηαθφ ζεξκηθφ ζχζηεκα ζην ζχζηεκα Ε.Ν.Υ..
QΖ,sol,out είλαη ζεξκφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην ειηαθφ ζεξκηθφ ζχζηεκα ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο
ρψξνπ
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ειηαθά ζεξκηθά ζπζηήκαηα κπνξείηε λα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΤEΔΒΣ, νδεγία κε ηίηιν «Οδεγίεο ρξήζεο ειηαθψλ ζπζηεκάησλ».
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4.5.

Απαηηνύκελε ελέξγεηα γηα θσηηζκό

Ζ ελέξγεηα θσηηζκνχ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηχπν ηεο CEN «EN 15193-1». Σα δεδνκέλα
εηζφδνπ ζε απηφ ηνλ ππνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζρχ θσηηζκνχ, ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπζθεπψλ θσηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίδξαζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ, θαη φξνπο
πνπ εμεηάδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ εκεξήζηνπ θσηφο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ειέγρνπ.
Δμίζσζε γηα ην θσηηζκφ:


 24





N

P
F

F

24

P

P

F


 j  j Dji
Oji
p
dj
Od 
j 1 
 i 1
 kWh

m 2 year
1000
12

Wlight





Όπνπ:

N j = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]. Αξηζκφο εκεξψλ ζε θάζε κήλα
Pj = Ηζρχο Φσηηζκνχ ζε W/m2 γηα θάζε ψξα ηνπ κήλα j

Pp = Παξαζηηηθή ηζρχο ζε W/m2 ψξα
Pdj = Ηζρχο θσηηζκνχ πξνβνιήο ζε W/m2 γηα θάζε ψξα ηνπ κήλα j
FDji = Παξάγνληαο δηνξζψζεσλ εκεξήζηνπ θσηφο γηα ηελ ψξα i ηνπ κήλα j
FOji = Παξάγνληαο δηνξζψζεσο ρξήζεο θηηξίνπ γηα ηελ ψξα i ηνπ κήλα j

FOd = Παξάγνληαο δηνξζψζεσο ρξήζεο γηα ην θσηηζκφ πξνβνιήο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο

4.5.1. Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο θσηηζκνύ ζην πξαγκαηηθό θηίξην θαη

θηίξην αλαθνξάο , Pj
Γηα ην πξαγκαηηθό θηίξην


Όπνπ νη παξάκεηξνη θσηηζκνύ δελ είλαη δηαζέζηκεο:
1. Βξείηε ηελ ηδαληθή έληαζε θσηηζκνχ ζε θάζε ρψξν
2. Γηα λα ππνινγίζεηε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, πνιιαπιαζηάζηε ηνλ ζηαζεξφ παξάγνληα απφ
ηνλ πίλαθα 22 γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν θσηηζκνχ θαη ην εκβαδφλ ησλ δαπέδσλ ρψξνπ.



Όπνπ έρεη γίλεη πιήξεο ζρεδηαζκόο θσηηζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επαιήζεπζεο
ηεο έληαζεο θσηηζκνύ όηη πιεξνύλ ηα επίπεδα ησλ πξνηύπσλ:
Υξεζηκνπνηήζηε ηελ πξαγκαηηθή ηζρχ ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνχ θαη δηαηξέζηε ηελ κε ην
εκβαδφλ ηεο δψλεο.



Όπνπ ν θσηηζκόο έρεη επηιεγεί, αιιά έλαο πιήξεο ππνινγηζκόο έληαζεο θσηηζκνύ δελ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί:
1. Πάξηε ηελ ίδηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κε ην θηίξην αλαθνξάο (δείηε πην θάησ).
2. Πνιιαπιαζηάζηε ηελ κε 50, θαη δηαηξέζηε κε ηε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ιακπηήξσλ θαη
έξκαηνο (ζε κνλάδεο lumen ιακπηήξσλ αλά Watt θπθιψκαηνο).
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Γηα ην θηίξην αλαθνξάο
1. Τπνινγίζηε ηελ ηδαληθή έληαζε θσηηζκνχ γηα θάζε ρψξν.
2. Γηα λα ππνινγίζεηε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, δηαηξέζεηε δηα 100, έπεηηα, πνιιαπιαζηάζηε κε
2
3.75 W/m /100lux (γηα γξαθεία, απνζήθεο θαη βηνκεραληθνχο ρψξνπο) θαη κε 5.2
2
W/m /100lux (γηα φινπο ηνπο άιινπο ρψξνπο) θαη επί ηνπ εκβαδνχ δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ.

4.5.2. Τπνινγηζκόο ηεο δύλακεο εθζεζηαθνύ θσηηζκνύ ζην πξαγκαηηθό

θηίξην θαη θηίξην αλαθνξάο, Pdj
Γηα ην πξαγκαηηθό θηίξην
1. Πάξηε ηελ ίδηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κε απηήλ ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο (δείηε πην θάησ).
2. Δάλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα πηζησζεί γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απνδνηηθψλ ιακπηήξσλ,
πνιιαπιαζηάζηε κε 15, θαη δηαηξέζηε κε ηε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ιακπηήξσλ θαη
έξκαηνο (ζε κνλάδεο lumen ιακπηήξσλ αλά Watt θπθισκάησλ).
Γηα ην θηίξην αλαθνξάο
Πάξηε ηελ ηηκή αλαθνξάο ππθλφηεηαο ηζρχνο θσηηζκνχ γηα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ρψξνπ θαη
θαηφπηλ πνιιαπιαζηάζηε κε ην εκβαδφλ δαπέδσλ ηνπ ρψξνπ.
Οη ηνπηθνί ρεηξνθίλεηνη δηαθόπηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην θηίξην αλαθνξάο, εθηόο
από ηνλ εθζεζηαθό θσηηζκό πνπ ππνηίζεηαη όηη είλαη πάληα ζε ιεηηνπξγία [εθηόο αλ έλαο
ρξνλνδηαθόπηεο ην ζβήλεη].

4.5.3. Τπνινγηζκόο ηεο παξαζηηηθήο ηζρύνο, Pp
Δθηφο αλ παξέρνληαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, ε παξαζηηηθή θφξησζε ηζρχνο Pp ππνζέηνπκε φηη
είλαη:
2
 Υεηξνθίλεηνη δηαθφπηεο: 0 W/m
 Έιεγρνο θσηνθχηηαξσλ: πξνεπηινγή γηα ηα ςεθηαθά πξνζπειάζηκα ζπζηήκαηα = 1 W/m2,
πξνεπηινγή γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο αηζζεηήξεο = 0.3 W/m2 ή ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ
ηηκή γηα ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
 Αηζζεηήξαο ρξήζεο ρψξνπ - ε παξαζηηηθή ηζρχο ζα επεθηαζεί ζηνπο αηζζεηήξεο ρξήζεο ρψξνπ
ζε κηα κειινληηθή έθδνζε ηεο ΜΤΔΑΚ.
2
 Φσηηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο = 1 W/m . Πξνο ην παξφλ απηφ δελ εμεηάδεηαη ζηε ΜΤΔΑΚ νχηε γηα
ην θέξδνο ζεξκφηεηαο θσηηζκνχ νχηε γηα ην ειεθηξηθφ θνξηίν.

4.5.4. Τπνινγηζκόο παξάγνληα δηνξζώζεσλ εκεξεζίνπ θσηόο FDji
Τπνινγηζκφο FD, ν παξάγνληαο αληίθηππνπ εκεξεζίνπ θσηφο. FD είλαη ε ρξήζε θσηηζκνχ ζε έλα
ρψξν, πνπ εθθξάδεηαη σο θιάζκα απηνχ ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ εκεξήζηνπ θσηφο.

4.5.4.1.

Γηείζδπζε εκεξήζηνπ θσηόο

Απηφ εθθξάδεηαη απφ ην κέζν παξάγνληα εκεξήζηνπ θσηφο. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη
γηα ηνπο θεγγίηεο. Ο κέζνο παξάγνληαο εκεξήζηνπ θσηφο κπνξεί λα εηζαρζεί από ην ρξήζηε, ή
(ζην SBEM) ππνζέηνπκε όηη είλαη:




Γηα πιεπξηθά παξάζπξα DF = DF1 = 45 W win/A
Γηα ρψξνπο κε νξηδφληην ή θεθιηκέλνπ ηχπνπ θεγγίηεο , DF = DF2 = 90 W roof/A
Γηα παξάζπξα θαη θεγγίηεο , DF = DF1 + DF2
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Όπνπ, W win είλαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ παξαζχξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ θαη W roof
είλαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ θεγγηηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ θαη ην Α είλαη ην εκβαδφλ
φισλ ησλ επηθαλεηψλ δσκαηίσλ (ή, δάπεδν, ηνίρνη θαη παξάζπξα).
Απηέο νη ηηκέο είλαη γηα δηαθαλείο δηπινχο παινπίλαθεο ρακειήο εθπνκπήο.
Αλ ρξεζηκνπνηνύληαη αληηππεξηώδεηο ή/θαη αληειηαθνί παινπίλαθεο: πνιιαπιαζηάζηε κε ηελ
θαλνληθή κεηάδνζε επίπησζεο θσηηζκνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη δηαηξέζηε κε 0.76.

4.5.4.2.

Φσηνειεθηξηθόο έιεγρνο

Φσηνειεθηξηθνί δηαθόπηεο – ππνινγηζκφο αληίζηνηρεο εμσηεξηθήο έληαζεο θσηηζκνχ Eext:
ε ρώξνπο κε πιεπξηθό θσηηζκό:
ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ δσκαηίνπ
Eext = 1.5 E 100 / (5 DF/3) /1000 = 0.09 E/DF
kilolux
ην πίζσ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ
Eext = 1.5 E 100 / (DF/3) /1000 = 0.45 E/DF kilolux
Γηα θάζε κήλα, ην FD ζε θάζε κηζφ εκβαδφ ηνπ δσκαηίνπ δίλεηαη απφ ην θιάζκα εκέξαο Eext
πνπ δελ μεπεξληέηαη, αλά κήλα (Πίλαθαο 18). Δάλ δελ ππάξρεη θσηνειεθηξηθφο έιεγρνο ζην
πίζσ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ ηφηε ην FD ηζνχηαη κε 1.
FD = (FD ζην κπξνζηηλό κηζό ηνπ δσκαηίνπ + FD ζην πίζσ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ) /2
ηνπο ρώξνπο πνπ θσηίδνληαη από ηελ νξνθή θαη ζε εθείλνπο κε παξάζπξα ζηηο απέλαληη
πιεπξέο, ή κε έλα ζπλδπαζκό παξαζύξσλ θαη θεγγηηώλ, ε εμσηεξηθή έληαζε θσηηζκνχ ζε
kilolux δίλεηαη απφ:
Eext = 1.5 E 100 / (0.75 DF) /1000 = 0.2 E/DF

kilolux

Γηα θάζε κήλα, ην FD ζε νιφθιεξν ην δσκάηην δίλεηαη απφ ην θιάζκα εκέξαο Eexη, ην νπνίν δελ
μεπεξληέηαη (Πίλαθαο 18)

Φσηνειεθηξηθή εμαζζέληζε – ππνινγηζκφο αληίζηνηρεο εμσηεξηθήο έληαζεο θσηηζκνχ Eext:
Σν Eext ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη γηα ηνπο θσηνειεθηξηθνχο δηαθφπηεο.
Σν FD δίδεηαη απφ
FD = [1 – Οηθνλνκία απφ ηδαληθφ δηαθφπηε εμαζζέληζεο x (1-Rw)/(1-Rf)]
Ζ εμνηθνλφκεζε απφ ηδαληθφ δηαθφπηε εμαζζέληζεο βξίζθεηαη ζηνλ Πίλαθα 20.
Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ Rf θαη ηνπ Rw είλαη 0.125 θαη 0.33, αληίζηνηρα, γηα ηελ πην καθξά
θαζηεξσκέλε κνξθή εμαζζέληζεο.
[ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα ππάξρεη πιενλάδνπζα παξαγσγή θσηηζκνχ θαη θαηαλάισζε
ξεχκαηνο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ απαζρφιεζεο αθφκα θη αλ ε έληαζε θσηηζκνχ απφ
ην εκεξήζην θσο ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ζηφρεπζεο Es; εθηφο αλ (κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε
ΜΤΔΑΚ) ν θσηηζκφο ζβήλεηαη είηε απφ ηνπο θαηφρνπο είηε απφ έλαλ αηζζεηήξα θαηνρήο ή έλαλ
ρξνλνδηαθφπηε.

4.5.4.3.

Υεηξνθίλεηνη δηαθόπηεο

Σα πην θάησ ηζρχνπλ κφλν φπνπ ππάξρνπλ ηνπηθνί ρεηξνθίλεηνη δηαθόπηεο:

κε κέγηζηε απφζηαζε απφ ην δηαθφπηε ζηε ζπζθεπή θσηηζκνχ πνπ ειέγρεη είλαη 6 κέηξα ή δχν
θνξέο ην χςνο ηεο ζπζθεπήο θσηηζκνχ, εάλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν
2

ή αλ ην εκβαδφ ηνπ δσκαηίνπ είλαη ιηγφηεξν απφ 30m

Γελ ηζρχεη γηα ηνπο δηαδξφκνπο ή άιιεο πεξηνρέο δηαθίλεζεο, θιεηζηνχο ρψξνπο αζιεηηζκνχ,
παγνδξφκηα, απνδπηήξηα, πηζίλεο, πεξηνρέο πσιήζεσλ, ρψξνπο πεξηζπιινγήο απνζθεπψλ,
πεξηνρέο ειέγρνπ αζθαιείαο, ρψξνπο θαγεηνχ/πνηνχ, ηηο αίζνπζεο, ηα ζέαηξα δηαιέμεσλ, ηνπο
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ρψξνπο θαηάςπμεο, ηηο βηηξίλεο, ρψξνο αηπρεκάησλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ηηο πεξηνρέο
βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ, ηελ απνζήθεπζε εκπνξεπκάησλ θαη ηηο αίζνπζεο παξαζηάζεσλ γηα
ηνπο νπνίνπο ην FD=1
ηε ΜΤΔΑΚ ν ρξήζηεο δηεπθξηλίδεη ηνλ ηχπν ειέγρνπ.

Ζ επηινγή ρξήζεο ρεηξνθίλεηνπ δηαθόπηε ππνζέηνπκε όηη ηζρύεη κόλν όηαλ:





ην θηίξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηε εκέξαο
(δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη πξνο ην παξφλ ζηε ΜΤΔΑΚ) κηα πεξίνδνο φπνπ απαηηείηαη θσηηζκφο,
αθνινπζείηαη απφ κηα πεξίνδν πνπ δελ απαηηείηαη θσηηζκφο
(δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη πξνο ην παξφλ ζηε ΜΤΔΑΚ) κεηά απφ κηα πεξίνδν φπνπ ν ρψξνο είλαη
κε θαηεηιεκκέλνο εληειψο γηα ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα ή
(δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη πξνο ην παξφλ ζηε ΜΤΔΑΚ) φηαλ έλαο ρξνλνδηαθφπηεο έρεη ζβήζεη ην
θσηηζκφ

Μεηά απφ έλα ηέηνην γεγνλφο, ην FD ππνινγίδεηαη σο εμήο:
1. Τπνινγηζκόο ηεο ειάρηζηεο έληαζεο εζσηεξηθνύ θσηηζκνύ ρώξσλ εξγαζίαο:
Ein = 2.6 Eext DF lux
φπνπ Eext είλαη ε εμσηεξηθή νξηδφληηα δηάρπηε έληαζε θσηηζκνχ (Πίλαθαο 20) θαη DF είλαη ν
κέζνο παξάγνληαο εκεξήζηνπ θσηφο (ζε %)
2.

Σν FD ηόηε ππνινγίδεηαη από
FD = -0.0175 + 1.0361/(1+exp (4.0835(log10 Ein - 1.8223)))
If log10 Ein  0.843
log10 Ein  2.818

FD = 1
FD = 0

Σν FD ππνζέηνπκε φηη παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ε εμσηεξηθή Eext έληαζε
θσηηζκνχ αξρίδεη λα πέθηεη θάησ απφ απηήλ πνπ ήηαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ
θηηξίνπ. Μεηά, έλα λέν FD ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πην πάλσ εμίζσζε. Απηή ε δηαδηθαζία
επαλαιακβάλεηαη θάζε ψξα πνπ ην Eext κεηψλεηαη. Απηφ έρεη σο ζηφρν λα πξνζνκνηψλεηαη ε
δηαθνπή γηα ηηο πξνρσξεκέλεο απνγεπκαηηλέο ψξεο.

4.5.4.4.

Υεηξνθίλεηνη δηαθόπηεο θαη θσηνειεθηξηθόο έιεγρνο

Σν FD ππνινγίδεηαη γηα θάζε έιεγρν ρσξηζηά. Καηφπηλ ιακβάλεηαη ην ειάρηζην ησλ δχν FDs καδί.

4.5.5. Γηόξζσζε ιόγσ αλζξώπηλεο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ, FOji
Δάλ ην θηίξην ρξεζηκνπνηείηαη, αιιά δελ ππάξρεη θακία απαίηεζε γηα ην θσηηζκφ (π.ρ. έλα δσκάηην
μελνδνρείνπ ή έλαο ζάιακνο λνζνθνκείνπ ηε λχρηα), FO = 0
ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ην FO είλαη ίζν κε 1 εάλ ν θσηηζκφο είλαη «θεληξηθά» αλακκέλνο (απηφ ην
ππνζέηνπκε ζηε ΜΤΔΑΚ εάλ δελ ππάξρεη θαλέλαο ρεηξνθίλεηνο δηαθφπηεο ή θσηνειεθηξηθφο
έιεγρνο. Σα αθφινπζα 3 ζεκεία δελ ειέγρνληαη άκεζα απφ ηε ΜΤΔΑΚ:
.

πεξηζζφηεξα απφ 1 δσκάηηα ηελ ίδηα ζηηγκή

εάλ ην εκβαδφλ πνπ θσηίδεηαη απφ κηα νκάδα ζπζθεπψλ θσηηζκνχ πνπ ειέγρνληαη ηαπηφρξνλα
2
είλαη κεγαιχηεξν απφ 30 m .

Δμαηξέζεηο απνηεινχλ νη αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ φπνπ απηφο ν πεξηνξηζκφο εκβαδνχ δελ
ηζρχεη.
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ε δηαδξφκνπο θαη άιιεο πεξηνρέο δηαθίλεζεο φπσο θαη ρψξνπο πσιήζεσλ θαη βηηξίλεο, ην FO είλαη
ίζν κε 1 αθφκα θη αλ ππάξρεη αηζζεηήξαο αληίιεςεο θαηνρήο ή ρεηξνθίλεηνο δηαθφπηεο, εθηφο αλ
έλαο ρξνλνδηαθφπηεο ζβήλεη ην θσηηζκφ.

4.5.5.1.

Σνπηθόο αηζζεηήξαο ρξήζεο

FOi = FOC (ην i αληηπξνζσπεχεη θάζε ψξα ζηνλ ππνινγηζκφ)
ε απηέο ηηο εθθξάζεηο ην FOC δίλεηαη ζην πίλαθα 21 θαη νη ηχπνη ζπζηεκάησλ θαζνξίδνληαη απφ ην
πξφηππν CEN.

4.5.6. Υξνλνδηαθόπηεο - πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ εθζεζηαθό
θσηηζκό κόλν – ππνινγηζκόο FOd
Απηόκαηνο ρξνλνδηαθόπηεο



Γηαθφπηεη κφλν έλα θιάζκα f ηνπ θσηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα θάπνησλ σξψλ hoff
=> F0= (1-f) x hoff/24 + (24-hoff)/24.
εμαζζελίδεη ην θσηηζκφ ζε έλα θιάζκα f ηεο ζπλνιηθήο έληαζεο θσηηζκνχ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
θάπνησλ σξψλ hoff
=> F0= (1- f x (1-Rw)/(1-Rf)) x hoff/24 + (24-hoff)/24

Σππηθέο ηηκέο ηνπ Rf θαη ηνπ Rw είλαη 0.125 θαη 0.33, αληίζηνηρα, γηα ηελ πην καθξά θαζηεξσκέλε
κνξθή εμαζζέλεζεο θσηηζκνχ.

Υξόλνη ηεο εκέξαο θαη ηεο λύρηαο / εκέξαο αλά κήλα

tstart
tend

= Υξφλνο έλαξμεο πξνγξάκκαηνο θσηηζκνχ
= Υξφλνο ιήμεο πξνγξάκκαηνο θσηηζκνχ

Ο αξηζκόο Ν εκεξώλ κέζα ζε θάζε κήλα δίλεηαη από
[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]

Υξόλνη αλαηνιήο θαη δύζεο:
Σα tsunrise θαη tsunset θαηαγξάθνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα.

Πίλαθαο 17: tsunrise θαη tsunset

Μήλαο
Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνχληνο
Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο
επηέκβξηνο
Οθηψβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο

Αλαηνιή
6:53
6:45
6:15
5:33
4:55
4:33
4:35
4:55
5:19
5:41
6:06
6:35

Γύζε
16:44
17:14
17:42
18:07
18:31
18:54
19:03
18:48
18:12
17:30
16:51
16:34
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Πίλαθαο 18: Κιάζκα ηεο κέξαο (αλαηνιή σο δύζε) ηεο εμσηεξηθήο δηάρπηεο έληαζεο
θσηηζκνύ εκέξαο πνπ δελ μεπεξληέηαη ζε Kew

Eext

Ηαλ

Φεβ

Μαξ

Απξ

Μαη

Ηνπλ

Ηνπι

Απγ

επ

Οθη

Ννε

Γεθ

Υξόλνο

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

kilolux
5

0.472

0.291

0.206

0.160

0.130

0.183

0.159

0.168

0.197

0.282

0.384

0.496

0.261

10

0.772

0.570

0.389

0.338

0.260

0.300

0.279

0.281

0.334

0.449

0.649

0.828

0.454

15

0.946

0.776

0.594

0.521

0.367

0.397

0.373

0.389

0.493

0.666

0.895

0.985

0.616

20

0.995

0.916

0.736

0.617

0.571

0.466

0.436

0.559

0.631

0.833

0.984

0.999

0.728

25

1.000

0.977

0.876

0.738

0.654

0.622

0.594

0.646

0.770

0.940

0.998

1.000

0.817

30

1.000

0.998

0.950

0.847

0.749

0.731

0.706

0.752

0.883

0.987

1.000

1.000

0.883

35

1.000

1.000

0.989

0.928

0.838

0.822

0.804

0.850

0.960

0.998

1.000

1.000

0.932

40

1.000

1.000

0.997

0.974

0.915

0.896

0.877

0.917

0.990

1.000

1.000

1.000

0.964

45

1.000

1.000

0.999

0.991

0.956

0.945

0.938

0.966

0.997

1.000

1.000

1.000

0.983

50

1.000

1.000

1.000

0.996

0.984

0.973

0.974

0.990

0.999

1.000

1.000

1.000

0.993

55

1.000

1.000

1.000

1.000

0.996

0.989

0.993

0.998

1.000

1.000

1.000

1.000

0.998

60

1.000

1.000

1.000

1.000

0.998

0.997

0.997

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.999

65

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.999

0.999

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

70

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Πίλαθαο 19: Δμνηθνλόκεζε από ηνλ ηδαληθό δηαθόπηε εμαζζέληζεο (δεδνκέλα από ην Kew,
γηα ηελ πεξίνδν από ηελ αλαηνιή σο ηε δύζε)
Eext

Ηαλ

Φεβ

Μαξ

Απξ

Μαη

Ηνπλ

Ηνπι

Απγ

επ

Οθη

Ννε

Γεθ

Υξόλνο

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

kilolux
5

0.764

0.855

0.897

0.920

0.935

0.909

0.920

0.916

0.902

0.859

0.808

0.752

0.870

10

0.571

0.712

0.800

0.835

0.870

0.834

0.851

0.846

0.818

0.747

0.646

0.545

0.756

15

0.428

0.584

0.703

0.747

0.809

0.773

0.792

0.785

0.741

0.646

0.507

0.394

0.659

20

0.328

0.476

0.611

0.668

0.740

0.722

0.743

0.720

0.665

0.547

0.395

0.298

0.576

25

0.263

0.392

0.527

0.599

0.669

0.669

0.691

0.656

0.592

0.460

0.318

0.238

0.507

30

0.219

0.328

0.454

0.534

0.607

0.611

0.634

0.597

0.522

0.389

0.265

0.199

0.447

35

0.188

0.282

0.393

0.474

0.550

0.556

0.579

0.540

0.459

0.335

0.227

0.170

0.397

40

0.164

0.246

0.345

0.421

0.497

0.504

0.526

0.487

0.405

0.293

0.199

0.149

0.354

45

0.146

0.219

0.307

0.376

0.449

0.457

0.478

0.439

0.360

0.261

0.177

0.132

0.317

50

0.131

0.197

0.276

0.339

0.407

0.415

0.435

0.398

0.325

0.234

0.159

0.119

0.287

55

0.120

0.179

0.251

0.308

0.371

0.379

0.397

0.362

0.295

0.213

0.145

0.108

0.261

60

0.110

0.164

0.230

0.282

0.340

0.348

0.364

0.332

0.270

0.195

0.133

0.099

0.239

65

0.101

0.152

0.213

0.261

0.314

0.322

0.336

0.306

0.250

0.180

0.122

0.092

0.221

70

0.094

0.141

0.197

0.242

0.292

0.299

0.312

0.285

0.232

0.167

0.114

0.085

0.205

75

0.088

0.131

0.184

0.226

0.272

0.279

0.291

0.266

0.216

0.156

0.106

0.079

0.192

80

0.082

0.123

0.173

0.212

0.255

0.261

0.273

0.249

0.203

0.147

0.099

0.074

0.180

85

0.077

0.116

0.163

0.199

0.240

0.246

0.257

0.234

0.191

0.138

0.094

0.070

0.169

90

0.073

0.110

0.154

0.188

0.227

0.232

0.243

0.221

0.180

0.130

0.088

0.066

0.160

95

0.069

0.104

0.145

0.178

0.215

0.220

0.230

0.210

0.171

0.123

0.084

0.063

0.151
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100

0.066

0.099

0.138

0.169

0.204

0.209

0.218

0.199

0.162

0.117

0.080

0.060

0.144

105

0.063

0.094

0.132

0.161

0.194

0.199

0.208

0.190

0.155

0.112

0.076

0.057

0.137

110

0.060

0.090

0.126

0.154

0.186

0.190

0.199

0.181

0.148

0.107

0.072

0.054

0.131

115

0.057

0.086

0.120

0.147

0.177

0.182

0.190

0.173

0.141

0.102

0.069

0.052

0.125

120

0.055

0.082

0.115

0.141

0.170

0.174

0.182

0.166

0.135

0.098

0.066

0.050

0.120

Πίλαθαο 20: Δμσηεξηθέο εληάζεηο θσηηζκνύ γηα ηνπο ρεηξσλαθηηθνύο δηαθόπηεο. Δθηόο απηώλ
ησλ σξώλ ε εμσηεξηθή έληαζε θσηηζκνύ ππνζέηνπκε όηη είλαη κεδέλ
Ηαλ

Φεβ

Μαξ

Απξ

Μαη

Ηνπλ

Ηνπι

Απγ

επ

Οθη

Ννε

Γεθ

6:30

0.0

0.2

2.2

2.1

6.8

9.0

7.4

3.7

0.7

0.0

0.0

0.0

7:30

0.3

2.0

7.3

7.3

13.0

15.1

13.9

9.9

4.5

0.7

0.7

0.1

8:30

2.2

6.5

12.5

12.6

19.3

20.9

20.0

16.6

11.0

4.2

3.8

1.6

9:30

5.8

10.6

17.1

18.2

24.7

26.0

26.1

22.6

16.9

9.4

7.8

4.7

10:30

8.7

14.0

20.7

22.7

28.7

30.6

31.1

26.9

22.2

13.8

10.9

7.6

11:30

10.2

15.3

22.5

26.1

31.0

32.6

34.9

30.6

25.0

17.1

12.6

9.0

12:30

10.1

15.9

22.4

27.7

33.6

34.8

36.3

32.9

25.9

18.7

12.6

9.1

13:30

8.9

13.7

20.4

27.6

33.8

35.4

35.9

33.1

25.4

19.0

11.0

7.7

14:30

6.0

10.9

16.8

26.6

32.6

34.0

34.2

31.8

24.5

17.1

8.2

4.9

15:30

2.5

6.7

12.5

24.0

29.1

30.2

31.1

28.3

21.1

14.0

3.9

1.6

16:30

0.3

2.0

7.4

18.7

24.4

25.6

26.6

23.1

16.2

9.8

0.6

0.1

17:30

0.0

0.2

2.3

13.4

18.9

20.5

20.7

17.0

10.5

4.2

0.0

0.0

18:30

0.0

0.0

0.3

7.6

13.2

14.8

14.6

10.5

4.3

0.7

0.0

0.0

19:30

0.0

0.0

0.0

2.1

6.8

9.1

8.1

3.8

0.7

0.0

0.0

0.0

Ώξα

Πίλαθαο 21: Σηκέο FOC
Αληίιεςε θαηνρήο
πζηήκαηα ρσξίο απηόκαηε αλίρλεπζε παξνπζίαο ή απνπζίαο
Υεηξνθίλεηνο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο
Υεηξνθίλεηνο δηαθφπηεο ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο + πξφζζεην
απηφκαην ζήκα εμάιεηςεο
πζηήκαηα κε απηόκαηε αλίρλεπζε παξνπζίαο ή απνπζίαο
Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε / Δμαζζέλεζε
Απηφκαηε ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε
Υεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε / Δμαζζέλεζε
Υεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε / Απηφκαηε απελεξγνπνίεζε

FOC
1.00
0.95
0.95
0.90
0.90
0.82

Πίλαθαο 22: Δθαξκνγή, ηύπνο ιακπηήξσλ θαη ππθλόηεηα ηζρύνο
Δθαξκνγή θαη ηύπνο ιακπηήξσλ
Δκπνξηθή εθαξκνγή
Σ12 Φζνξηζκνχ - (halophosphate - ρακειήο ζπρλφηεηαο
έιεγρνο
Σ8 Φζνξηζκνχ - (halophosphate - ρακειήο ζπρλφηεηαο
έιεγρνο
Σ8 Φζνξηζκνχ - halophosphate - πςειήο ζπρλφηεηαο έιεγρνο
Σ8 Φζνξηζκνχ - triphosphor - πςειήο ζπρλφηεηαο έιεγρνο
Φζνξηζκνχ – ζπκπαγήο

εηξά ππθλφηεηαο
ηζρχνο
(W/m2/100lux)
5.0
4.4
3.8
3.4
4.6
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Αινγνληδίνπ κεηάιισλ
Τςειή πίεζεο πδξάξγπξνπ
Τςειήο πίεζεο λαηξίνπ
GLS
T5
Βηνκεραληθή εθαξκνγή
Σ12 Φζνξηζκνχ - (halophosphate - ρακειήο ζπρλφηεηαο
έιεγρνο
Σ8 Φζνξηζκνχ - (halophosphate - ρακειήο ζπρλφηεηαο
έιεγρνο
Σ8 Φζνξηζκνχ - halophosphate - πςειήο ζπρλφηεηαο έιεγρνο
Σ8 Φζνξηζκνχ - triphosphor - πςειήο ζπρλφηεηαο έιεγρνο
Φζνξηζκνχ – ζπκπαγήο
Αινγνληδίνπ κεηάιισλ
Τςειή πίεζεο πδξάξγπξνπ
Τςειήο πίεζεο λαηξίνπ

5.5
7.6
4.5
28.0
3.3
3.9
3.4
3.0
2.6
4.1
5.7
3.3
2.6

4.5.7. Γηόξζσζε ιόγσ κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
Δθαξκφδεηε κηα κείσζε 5% ζηελ ελέξγεηα θσηηζκνχ γηα δηφξζσζε ιφγσ κεηξήζεσλ, εθφζνλ απηφ
ηζρχεη.

4.6.

Σειηθή ρξήζε ελέξγεηαο ζέξκαλζεο

Ζ ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαζνξίδεηαη ζε κεληαία βάζε γηα θάζε ζχζηεκα HVAC ηνπ
θηηξίνπ. Αθνχ ππνινγηζηεί ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηε ζέξκαλζε ζε θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ (QNH)
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.7., ε ελεξγεηαθή απαίηεζε ζέξκαλζεο γηα ην ζχζηεκα
HVAC hi ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ απαηηήζεσλ φισλ ησλ δσλψλ πνπ ζπλδένληαη κε εθείλν ην
ζχζηεκα HVAC (Hd). Γηα ηε ζέξκαλζε, ν «ζπληειεζηήο ζπζηεκάησλ ηεο απφδνζεο» ελφο
ζπζηήκαηνο HVAC, SCoP, είλαη ε αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο απαίηεζεο ζέξκαλζεο ζε εθείλν ην
ζχζηεκα HVAC δηαηξνχκελε κε ηελ ελέξγεηα πνπ εηζάγεηαη ζηελ πεγή ζεξκφηεηαο, φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 3.3.3.
ηε ζπλέρεηα, ε ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε γηα ην ζχζηεκα HVAC hi (He) ππνινγίδεηαη
απφ:
He = Hd / SCoP
Ζ ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ είλαη ε πξνζζήθε ηεο ηειηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο
ζέξκαλζεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ HVAC πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θηίξην.

4.6.1. Γηόξζσζε ιόγσ κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
Δθαξκφδεηε κηα κείσζε 5% ζηελ ελέξγεηα ζέξκαλζεο γηα δηφξζσζε ιφγσ κεηξήζεσλ, εθφζνλ απηφ
ηζρχεη.

4.7.

Σειηθή ρξήζε ελέξγεηαο γηα ςύμε

Ζ ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο γηα ςχμε θαζνξίδεηαη ζε κεληαία βάζε γηα θάζε ζχζηεκα HVAC ηνπ θηηξίνπ.
Αθνχ ππνινγηζηεί ε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ ςχμε ζε θάζε δψλε ηνπ θηηξίνπ (QNC) φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.1.8., ε απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε γηα ην ζχζηεκα HVAC hi ζα
είλαη ην άζξνηζκα ηεο απαίηεζεο φισλ ησλ δσλψλ πνπ ζπλδένληαη κε εθείλν ην ζχζηεκα HVAC (Cd).
Γηα ηελ ςχμε, ε «αλαινγία ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζπζηεκάησλ» ελφο ζπζηήκαηνο HVAC, SEER,
είλαη ε αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο απαίηεζεο ςχμεο ζε εθείλν ην ζχζηεκα HVAC δηαηξνχκελε κε ηελ
ελέξγεηα πνπ εηζάγεηαη ζηελ πεγή ςχμεο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.3.3.
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Ζ ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο γηα ςχμε γηα ην ζχζηεκα HVAC hi (Ce) ππνινγίδεηαη απφ:
Ce = Cd / SEER
Ζ ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο γηα ςχμε ηνπ θηηξίνπ είλαη ην άζξνηζκα ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο ρξήζεο
ςχμεο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ HVAC πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θηίξην.

4.7.1. Γηόξζσζε ιόγσ κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
Δθαξκφδεηε κηα κείσζε 5% ζηελ ελέξγεηα ςχμεο γηα δηφξζσζε ιφγσ κεηξήζεσλ, εθφζνλ απηφ
ηζρχεη.

4.8.

Σειηθή ελέξγεηα ρξήζεο γηα δεζηό λεξό

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3., γηα θάζε πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ, ππνινγίδνληαη:
απψιεηεο απνζήθεπζεο απψιεηεο δεπηεξεχνλ θπθιψκαηνο ελέξγεηα θπθινθνξεηή δεπηεξεχνλ
θπθιψκαηνο (πνπ πξνζηίζεηαη ζηε δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα)
Ζ κεληαία απφδνζε δηαλνκήο Ε.Ν.Υ. ππνινγίδεηαη σο εμήο:
Απφδνζε δηαλνκήο = απαίηεζε Ε.Ν.Υ. (MJ/κήλα) / [απαίηεζε Ε.Ν.Υ. (MJ/κήλα) + Απψιεηεο
δηαλνκήο (MJ/κήλα) + απψιεηεο απνζήθεπζεο (MJ/κήλα) + απψιεηεο δεπηεξεχνπζαο θπθινθνξίαο
(MJ/κήλα)]
πλνιηθή ζεξκηθή απφδνζε γηα ην ζχζηεκα Ε.Ν.Υ. = απφδνζεο δηαλνκήο * απφδνζε πεγψλ
παξαγσγήο Ε.Ν.Υ.
Τπνινγίδεηε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο Ε.Ν.Υ γηα ηελ πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ. σο εμήο:
Καηαλάισζε ελέξγεηαο Ε.Ν.Υ. = απαίηεζε Ε.Ν.Υ./ζπλνιηθή ζεξκηθή απφδνζε γηα ην ζχζηεκα Ε.Ν.Υ..

4.9.

Ζιηαθή ζεξκηθή ζπκβνιή

Ζ ελεξγεηαθή παξαγσγή πνπ δίλεηαη απφ ην ειηαθφ ζεξκηθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θιίζε ησλ ζπιιεθηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε
αθηηλνβνιία ζηελ επίπεδε επηθάλεηα ζπιιεθηψλ, ηα σξηαία ζηνηρεία αθηηλνβνιίαο έρνπλ επεμεξγαζηεί
γηα λα παξάμνπλ ηηο ηηκέο ηεο νιηθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο θιίζεηο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 23 θαη 24 αληίζηνηρα. Ζ ελεξγεηαθή παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο
ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή κηαο εηήζηαο απφδνζεο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο πεγήο ζηελ επίπεδε
επηθάλεηα ζπιιεθηψλ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκψλ ζηε ΜΤΔΑΚ, ην δεζηφ λεξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ειηαθφ ζεξκηθφ
ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαηνπίζεη θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ πεγή παξαγσγήο
δεζηνχ λεξνχ (Ε.Ν.Υ) θαη ζέξκαλζεο ρψξνπ.

4.9.1. Απαηηνύκελα δεδνκέλα
χζηεκα Ε.Ν.Υ. πνπ εμππεξεηείηαη απφ ην ζχζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο: Καζνξίδεη ην φλνκα πνπ
δίλεηαη απφ ην ρξήζηε γηα ηελ πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ. κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε πεγή ειηαθήο
ελέξγεηαο (Π.Ζ.Δ.) Απηή ε παξάκεηξνο απαηηείηαη έηζη ψζηε ην ινγηζκηθφ λα γλσξίδεη πνην είλαη ηα
αξρηθφ θαχζηκν πνπ έρεη εθηνπηζηεί απφ ην ζχζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο.
Δκβαδφλ: Γηεπθξηλίδεη ην εκβαδφλ ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ελέξγεηαο, δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ
2
θαηαζθεπή ππνζηήξημεο ζε m .
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Πξνζαλαηνιηζκφο: δηεπθξηλίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ειηαθψλ ζπζζσξεπηψλ.
Κιίζε: δηεπθξηλίδεη ηελ θιίζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζε κνίξεο απφ ηνλ νξίδνληα φπνπ 0°
αληηπξνζσπεχεη κηα νξηδφληηα επηθάλεηα θαη 90° κηα θάζεηε επηθάλεηα.
Πίλαθαο 23: Πξνζαλαηνιηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ε ειηαθή αθηηλνβνιία έρεη ππνινγηζηεί

Πξνζαλαηνιηζκόο
Β
ΒΑ
Α
ΝΑ
Ν
ΝΓ
Γ
ΒΓ
Πίλαθαο 24: Κιίζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ειηαθή αθηηλνβνιία έρεη ππνινγηζηεί
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4.9.2. Οξηζκόο ησλ αιγνξίζκσλ
QSES  I  KS  A
Όπνπ:
QSES
είλαη ε σθέιηκε ελέξγεηα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα ειηαθήο
ελέξγεηαο, ζε kWh
I είλαη ε νιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα ζπιιεθηψλ, ζε kWh/m

2

KS
είλαη ε εηήζηα απφδνζε ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο θαη πξνθχπηεη απφ ηελ αλαινγία κεηαμχ
ηνπ σθέιηκνπ δεζηνχ λεξνχ πνπ παξαδίδεηαη απφ ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο θαη ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο ζηελ επίπεδε επηθάλεηα ησλ ζπιιεθηψλ, ζε %. Ζ ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε
ΜΤΔΑΚ είλαη 38%.
A

2

είλαη ην εκβαδφλ αλνίγκαηνο ηνπ ζπιιέθηε, ζε m .
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4.9.3. Παξαρζέληα απνηειέζκαηα
Ζ ΜΤΔΑΚ αθαηξεί ην σθέιηκν δεζηφ λεξφ πνπ παξάγεηαη απφ ην ειηαθφ ζεξκηθφ ζχζηεκα απφ ηηο
απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πεγή παξαγσγήο Ε.Ν.Υ. κε ηελ νπνία έρεη ζπλδεζεί ην
ζχζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο.

4.9.4. ρόιηα γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αιγόξηζκσλ
Ο αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνβιέςεη ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ειηαθήο
ελέξγεηαο έρεη πξνζαξκνζηεί πξνθεηκέλνπ λα δίλεη ηηκέο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ζπκπίπηνπλ κε
ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία κεηξεκέλεο απφδνζεο.
Ζ ΜΤΔΑΚ δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηελ αληιία ζην
ειηαθφ πξσηεχσλ θχθισκα.
Ζ ΜΤΔΑΚ δελ εμεηάδεη ηελ επηξξνή πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε γεληθή παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο
ειηαθήο ελέξγεηαο νη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ειηαθήο πξνζέξκαλζεο.

4.10. Φσηνβνιηατθά
Ζ ελεξγεηαθή παξαγσγή πνπ δίλεηαη απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (ζην εμήο «ΦΒ») ππνινγίδεηαη
ζχκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ θιίζε ζπιιεθηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε
αθηηλνβνιία ζηα ΦΒ πιαίζηα ηα σξηαία ζηνηρεία αθηηλνβνιίαο έρνπλ επεμεξγαζηεί γηα λα παξάμνπλ ηηο
ηηκέο ηεο γεληθήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο θιίζεηο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 23 θαη ηνλ Πίλαθα 24, αληίζηνηρα. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη
απφ ΦΒ ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή δχν παξαγφλησλ ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ ζηελ επίπεδε
επηθάλεηα ησλ ζπιιεθηψλ: ε κεηαηξνπή απφδνζεο ηνπ θάζε ζπιιέθηε ( ηεο νπνίαο ε ηηκή εμαξηάηαη
απφ ηελ ηερλνινγία πνπ επηιέγεηαη) θαη νη απψιεηεο ζπζηεκάησλ (απψιεηεο αλαζηξνθέσλ, ζθίαζε
ζπιιέθηε, απψιεηεο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ζεξκνθξαζία ζπιιέθηε, θηι).

4.10.1.

Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ

Σχπνο: αλαθέξεηαη ζηηο θσηνβνιηατθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηε ΜΤΔΑΚ
(κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην, πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην, άκνξθν ππξίηην θαη άιιεο ιεπηέο ηαηλίεο). Κάζε
κηα απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο έρεη ζπλδεζεί κε κηα δηαθνξεηηθή απφδνζε κεηαηξνπήο φπσο θαίλεηαη
ζην Πίλαθα 25.
Δκβαδφλ: θαζνξίδεη ην εκβαδφ ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ, δε ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηαζθεπή
2
ζηήξημεο, ζε m .
Πξνζαλαηνιηζκφο: θαζνξίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ΦΒ πιαηζίσλ.
Κιίζε: θαζνξίδεη ηελ θιίζε ησλ ΦΒ πιαηζίσλ ζε κνίξεο απφ ην νξηδφληην φπνπ 0° αληηπξνζσπεχνπλ
κηα νξηδφληηα επηθάλεηα θαη 90° κηα θάζεηε επηθάλεηα.
Ζ απφδνζε ησλ πιαηζίσλ ησλ ΦΒ κεηαηξνπήο πεξηνξίδεηαη ζε 4 γεληθέο ηερλνινγίεο, Πίλαθαο 25.
Πίλαθαο 25: Απνδνηηθόηεηα κεηαηξνπήο ησλ θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ
Μνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην

15 %

Πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην

12 %

άκνξθν ππξίηην

6%
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άιια ιεπηνχ πκέλα

8%

Πίλαθαο 26: Απώιεηεο Φσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ
Απψιεηεο αλαζηξνθέσλ

7.5 %

θίαζε Πιαηζίνπ

2.5 %

Θεξκνθξαζία Πιαηζίνπ

3.5%

θίαζε

2%

Καθφο ζπλδπαζκφο θαη απψιεηεο
ζπλερνχο ξεχκαηνο

3.5%

ιάζνο θαθνχ ζπλδπαζκνχ MPP

1.5%

Απψιεηεο
ξεχκαηνο

3%

ελαιιαζζφκελνπ

Άιια

1.5%

Οιηθέο απψιεηεο

25.0%

4.10.2. Οξηζκόο ησλ αιγνξίζκσλ
Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά
QPV  I  KE  (1  KS )  A
Όπνπ:
QPV

Δίλαη ε εηήζηα παξαρζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, ζε KWh.

I

Δίλαη ε νιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία ζηελ επηθάλεηα ησλ πιαηζίσλ, ζε KWh/m

KE

Δίλαη ε ζπλνιηθή απφδνζε κεηαηξνπήο, ζε % (Πίλαθαο 25)

KS

Δίλαη νη απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε % (Πίλαθαο 26).

2

Α είλαη ην εκβαδφλ ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ, δε ιακβάλεη ππφςε ηελ θαηαζθεπή ζηήξημεο, ζε
2
m
Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθαλ απφ
θσηνβνιηατθφ

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην

CPV  QPV  cD
Όπνπ:
CPV

Δίλαη νη εηήζηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθαλ απφ ηελ ειεθηξηθή
ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, ζε kg CO2.
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cD

Δίλαη ην πνζφ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίδεηαη απφ θάζε κνλάδα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα θαη είλαη ίζε κε 0,794 kg CO2/kWh
πνπ ιακβάλνληαη απφ εγθεθξηκέλα έγγξαθα γηα ηελ εθηνπηζζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα.

4.10.3.

Παξαρζέληα Απνηειέζκαηα

Ζ εηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα.
Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ έρεη εθηνπηζηεί ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ην
θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα.

4.11. Αλεκνγελλήηξηεο
Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ
ηηο αλεκνγελλήηξηεο βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ππθλφηεηαο ηεο ηζρχνο. Ζ ειεθηξηθή
ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε ηεο κέζεο ππθλφηεηαο
ηζρχνο ηνπ αλέκνπ ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα σξηαία δεδνκέλα ηνπ CIBSE θαη κε ηελ
εθαξκνγή ηεο απφδνζεο ηεο γελλήηξηαο ηνπξκπίλαο γηα ηε κεηαηξνπή. Γηφξζσζε ηνπ αηνιηθνχ
δπλακηθνχ κπνξεί λα γίλεη ιφγσ ηνπ χςνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη ηελ κνξθή ηνπ εδάθνπο.

4.11.1.

Απαηηήζεηο δεδνκέλσλ

Σχπνο εδάθνπο: Καζνξίδεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε
αλεκνγελλήηξηα απφ νκαιή επίπεδε πεξηνρή (ρσξίο εκπφδηα), αγξνηηθφ έδαθνο κε θξάθηεο θαη
εκηαζηηθέο ή βηνκεραληθέο δψλεο κέρξη αζηηθέο κε κέζν χςνο θηηξίνπ κεγαιχηεξν απφ 15m.
Γηάκεηξνο: δηεπθξηλίδεη ηε δηάκεηξν ηνπ ζηξνθέα ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ζε m.
Ύςνο θφκβνπ: δηεπθξηλίδεη ην χςνο ηνπ θφκβνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ζε m.
Ηζρχο: Καζνξίδεη ηελ εθηηκεκέλε ηζρχ ηεο αλεκνγελλήηξηαο (ειεθηξηθή ηζρχ ζε εθηηκεκέλε ηαρχηεηα
ηνπ αλέκνπ) ζε KW - Οη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δειψζνπλ ηελ απφδνζε ηεο
κεηαηξνπήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ SBEMcy, ε απφδνζε ζεσξείηαη φηη αιιάδεη
κε ηε κεληαία ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ηελ εθηηκεκέλε ηζρχ ησλ ηνπξκπίλσλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα
28.
Πίλαθαο 27: Καηεγνξίεο εδάθνπο θαη ζρεηηθέο παξάκεηξνη (CIBSE, 2002)

KR
παξάγνληαο
εδάθνπο
Αλνηρηή Δπίπεδε Πεξηνρή
Αγξνηηθφ έδαθνο κε φξηα θαζνξηζκέλα απφ
θξάρηεο, πεξηζηαζηαθέο θάξκεο κηθξνχ κεγέζνπο,
θαηνηθίεο ή δέληξα
Ζκηαζηηθέο, βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη κφληκα
δάζε
Οη αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ ηνπιάρηζηνλ ην 15%
ηεο επηθάλεηαο ηνπο είλαη θαιπκκέλν κε θηίξηα
κέζνπ χςνπο άλσ ησλ 15m

zO (m)
ηξαρχηεηα

0.17

0.01

0.19

0.05

0.22

0.3

0.24

1
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Πίλαθαο 18: Απνδόζεηο αλεκνγελλήηξηαο
Μέζε εηήζηα
ηαρχηεηα αλέκνπ
(0,3)
(3,4)
(4,5)
(5,6)
(6,7)
(7,8)
(8,9)
>9

(<80 kW)
Μηθξέο ηνπξκπίλεο
0%
20%
20%
19%
16%
15%
14%
14%

(>80 kW)
Μεζαίεο ηνπξκπίλεο
0%
36%
35%
33%
29%
26%
23%
23%

Οξηζκόο ησλ αιγνξίζκσλ

4.11.2.

Αλεκνγελλήηξηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

Q WT  0.5  ξ  CR (z)  V 3 o  A  EPF  K WT / 1000

[kWh]

Όπνπ:
QWT
είλαη ε εηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα ζε kWh

είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα ~ 1,225 kg/m3
CR(z) είλαη ν ζπληειεζηήο ηξαρχηεηαο ζε χςνο z θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο:

CR (z)  KR  ln(z / z0 )
Όπνπ:
KR
zo
z
Vo
A

είλαη ν παξάγνληαο ηνπ εδάθνπο (Πίλαθαο 27)
είλαη ην κήθνο ηαρχηεηαο (Πίλαθαο 27)
είλαη ην χςνο ηνπ θφκβνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ζε m
είλαη ε κέζε εηήζηα ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, φπσο παξέρεηαη ζην CIBSE απφ ην ειεγρφκελν
έηνο αλαθνξάο γηα θάζε πεξηνρή ζε m/s
είλαη ην εκβαδφ (swept area) ηεο ηνπξκπίλαο ζε m2, πνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο:

A  π  D2 / 4
Όπνπ:
D

Δίλαη ε δηάκεηξνο ηεο αλεκνγελλήηξηα, ζε m.

EPF
είλαη ν παξάγνληαο ελεξγεηαθνχ κνληέινπ πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σξηαία
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, φπσο νξίδνληαη απφ ην CIBSE γηα ηα ειεγρφκελα έηε αλαθνξάο φπσο:

EPF 

APD
0.5  ξ  V 3o

Όπνπ:
APD:

είλαη ε εηήζηα ππθλφηεηα ηζρχνο ζε W/m2, πνπ ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:
8760

APD 

 0.5  ξ  V

3
i

i 1

8760

Όπνπ:
Vi
είλαη ε κέζε σξηαία ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, φπσο δίλεηαη απφ ηελ CIBSE TRYs, ζε m/s.
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8760
K WT :

είλαη ν αξηζκφο σξψλ ζε έλα ρξφλν.
Δίλαη ε απφδνζε ηεο κεηαηξνπήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε %, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα
28.

εκείσζε γηα αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα:
Γηα λα νξίζεηε κηα αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα, πξέπεη λα νξηζηεί κηα ηζνδχλακε
δηάκεηξνο ηνπξκπίλαο De:

A VAWT 

π  De
4

2

Όπνπ:
AVAWT είλαη ην εκβαδφλ (swept area) ηεο αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα, ζε m

2

De
αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα αληίζηνηρε δηάκεηξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο
ππνινγηζκνχο

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθε απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

CWT  QWT  cD
Όπνπ:

CWT:
είλαη νη εηήζηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθαλ απφ ηελ ειεθηξηθή
ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα ζε kgCO2.
c D:
είλαη ην πνζφ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθε απφ θάζε κνλάδα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη είλαη ίζε κε 0,794 kgCO2/kWh, φπσο αληιείηαη
απφ εγθεθξηκέλα έγγξαθα γηα ηελ εθηνπηζζείζα ειεθηξηθή ελέξγεηα.

4.11.3.

Παξαρζέληα Απνηειέζκαηα

Δηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα.
Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθαλ απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξήρζεθε
απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα.

4.11.4.

ρόιηα γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο

Ζ ηαρχηεηα αλέκνπ έρεη ιεθζεί απφ ζηνηρεία ηνπ CIBSE. Παξαιιαγέο ζην ηνπηθφ δπλακηθφ αλέκνπ
απφ απηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ρεηξηζηή ηεο ΜΤΔΑΚ είλαη αλαπφθεπθηεο.
‗Δρνπλ πηνζεηεζεί γεληθέο απνδφζεηο αλεκνγελλεηξηψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη γελλήηξηεο κε ηελ
ίδηα δηάκεηξν ζα απνθέξνπλ ηελ ίδηα ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ. ‗Δηζη δελ
ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ γελλεηξηψλ.
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4.12. Γελλήηξηεο

ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΖ

ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ

ΘΔΡΜΑΝΖ

(ΠΖΘ)
Απαηηνύκελα δεδνκέλα

4.12.1.







Δίδνο θαχζηκνπ: Καζνξίδεη ην είδνο θαχζηκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ΠΖΘ.
Θεξκηθή επνρηαθή απφδνζε: αλαθέξεηαη ζηε ζεξκηθή επνρηαθή απφδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο
ΠΖΘ πνπ ππνινγίδεηαη σο ε εηήζηα σθέιηκε ζεξκφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηε κεραλή ηνπ
ΠΖΘ ε νπνία δηαηξείηαη κε ηελ εηήζηα ελέξγεηα ησλ θαπζίκσλ πνπ εηζάγεηαη ζηε κνλάδα
(ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πςειή ζεξκνγφλν δχλακε).
Παξερφκελε ζέξκαλζε ρψξνπ: πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ ηεο θηηξηαθήο απαίηεζεο γηα
ζέξκαλζε πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ.
Παξερφκελν Ε.Ν.Υ. ηνπ θηηξίνπ: πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ απαίηεζεο ηνπ Ε.Ν.Υ. πνπ
παξέρεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ.
Αλαινγία ζεξκφηεηαο θαη ηζρχνο: Ζ αλαινγία ζεξκφηεηαο θαη ηζρχνο ηεο κνλάδαο ΠΖΘ
ππνινγίδεηαη γηα ηελ εηήζηα ιεηηνπξγία ηεο σο ε εηήζηα σθέιηκε ζεξκφηεηα πνπ παξέρεηαη
δηαηξεκέλε κε ηελ εηήζηα παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα.

Οξηζκόο ησλ αιγνξίζκσλ

4.12.2.

Πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ

F

Hspc  p spc  HDHW  pDHW
εTH

Όπνπ:
F

είλαη ε απαίηεζε θαπζίκνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ, ζε KWh.

Hspc

είλαη ε εηήζηα απαίηεζε γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ, ζε ΚWh.

pspc
είλαη ην εηήζην πνζνζηφ απαίηεζεο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ
εγθαηάζηαζε ΠΖΘ, ζε %.
HΕΝΥ είλαη ε εηήζηα απαίηεζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, ζε ΚWh.
pΕΝΥ
είλαη ην εηήζην πνζνζηφ ηεο απαίηεζεο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο πνπ παξέρεηαη
εγθαηάζηαζε ΠΖΘ, ζε %.

απφ ηελ

TH
είλαη ε επνρηαθή ζεξκηθή απφδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο ΠΖΘ πνπ νξίδεηαη σο ε εηήζηα
σθέιηκε ζεξκφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ, ε νπνία δηαηξείηαη κε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε ελέξγεηα ησλ εηήζησλ απαηηήζεσλ ζε θαχζηκν ηεο εγθαηάζηαζεο ΠΖΘ.
Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ζε θαχζηκα ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ
ΠΖΘ ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

FC  F  c
Όπνπ:
FC

είλαη νη εηήζηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ιφγσ ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ ζε kgCO2.

F

είλαη ηα θαχζηκα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ ζε kWh.
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c

είλαη ην πνζνζηφ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ
ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ, ζε kgCO2/kWh, φπσο ιακβάλνληαη απφ ην Μέξνο Γ

H ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο:

E

F  εTH
R

Όπνπ:
E

είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ ζε kWh.
R είλαη ε αλαινγία ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ΠΖΘ φπσο εηζήρζεθε
απφ ηνλ ρξήζηε, θαη νξίζηεθε σο:

R

εTH
εE

Όπνπ:

εE
TH

είλαη ε ειεθηξηθή κεηαηξνπή απφδνζεο ηεο κεραλήο ΠΖΘ.
είλαη ε ζεξκηθή κεηαηξνπή απφδνζεο ηεο κεραλήο ΠΖΘ.

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθε απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ ππνινγίδεηαη σο
αθνινχζσο:

CE  E  cD
Όπνπ:

CE είλαη νη εηήζηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθαλ απφ ηελ ειεθηξηθή
ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ ζε kgCO2
cD είλαη ην πνζφ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθε απφ θάζε κνλάδα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ ίζν κε 0,794 kgCO2/kWh, φπσο έρεη ιεθζεί
απφ ην Μέξνο Γ

4.12.3.



Παξαρζέληα απνηειέζκαηα

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ.
Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθηνπίζηεθε ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη
απφ ηελ εγθαηάζηαζε ΠΖΘ.
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5. Δπηινγέο αιιειεπίδξαζεο ζην SBEMcy
Σν SBEMcy απαηηεί φπσο ηα δεδνκέλα λα παξνπζηάδνληαη ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή κέζσ ηεο
δηεπαθήο εηζαγσγήο. Σν iSBEM (δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο ηνπ SBEMcy) θαιείηαη λα εθπιεξψζεη ην
ξφιν ηεο πξνεπηιεγκέλεο δηεπαθήο. Οπνηαδήπνηε άιιε δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο πξέπεη λα
εγθξηζεί απφ ην ΤΔΔΒΣ.

5.1.

iSBEM

Ζ ελφηεηα εηζαγσγψλ ηνπ iSBEM δξα σο δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ
ππνινγηζκνχ SBEMcy. Ο ρξήζηεο θαζνδεγείηαη πξνο ηηο θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ
πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ θαη ε ελφηεηα εηζαγσγψλ έρεη δηακνξθσζεί έηζη ψζηε λα παξνπζηάδεη ηα
δεδνκέλα ζσζηά γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο.

5.1.1. Ζ δνκή ηνπ iSBEM
Σν iSBEM είλαη δνκεκέλν ζαλ κηα ζεηξά απφ θφξκεο ηεο Microsoft Access ®. Ζ Microsoft Access
είρε επηιεγεί σο ε πιαηθφξκα γηα λα θηηζηεί ην ινγηζκηθφ, ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο επθνιίαο
πξνγξακκαηηζκoχ πνπ παξέρεη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξάδνζή ηνπ εληφο
πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.

5.1.2. Πώο ην iSBEM ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία γηα ην SBEMcy
Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ είλαη ηαθηνπνηεκέλε κε κηα ζεηξά απφ θφξκεο, εηηθέηεο θαη ππφ-εηηθέηεο θαη
έρεη δνκεζεί αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο ζπιιέγεη θαη εηζαγάγεη πιεξνθνξίεο. Οη
θφξκεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:











Γεληθά
o
o

Λεπηνκέξεηεο έξγνπ θαη εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα
Γηαρείξηζε αξρείσλ

Βάζε δεδνκέλσλ έξγνπ – δεκηνπξγία ησλ θαηαζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θηίξην
o Σνίρνη
o Οξνθέο
o Γάπεδα
o Πφξηεο
o Ταινπίλαθεο
Γεσκεηξία - νξηζκφο γηα θάζε θηηξηαθφ ζηνηρείν πνπ πεξηβάιιεη θάζε δψλε:
o κέγεζνο
o πξνζαλαηνιηζκφο
o θαηαζθεπή
o ζεξκνγέθπξεο
o δεζκνί κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο – επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
θηίξην
o πζηήκαηα HVAC
o Πεγέο παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ
o Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα
o Αλεκνγελλήηξηεο
o πκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ
o Φσηηζκφο θαη ν έιεγρφο ηνπ
o Γεληθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα αεξηζκνχ, δηφξζσζε ζπληειεζηή ηζρχνο θηι.
o Καηαλνκή ησλ ζπζηεκάησλ ζε θάζε δψλε
Καηαηάμεηο - αζρνινχληαη κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ άπνςε ησλ θαηαηάμεσλ βάζεη εθηίκεζεο
γηα ην θηίξην.
Πινήγεζε θηηξίνπ - ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί.

306

Οη πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη απφ ην ρξήζηε ζηηο πξψηεο ηέζζεξηο απφ ηηο πην πάλσ θφξκεο, θαη φηαλ
ε πεξηγξαθή ηνπ θηηξίνπ είλαη πιήξεο, ην εξγαιείν κπνξεί λα ηξέμεη. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη
ζηε Φφξκα Καηαηάμεσλ.

6. Δθαξκνγέο ηνπ SBEMcy
Σν SBEMcy ππνινγίδεη ηελ θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη ηελ επαθφινπζε εθπνκπή
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηε ζέξκαλζε, ηελ ςχμε, ηνλ αεξηζκφ, ην θσηηζκφ θαη ην δεζηφ λεξφ
ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θηίξην θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο. Δηδηθφηεξα, ν ηξφπνο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηελ Infotrend Innovations/
BRE αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο νδεγίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο.

6.1.

Καλνληζκνί ζπκκόξθσζεο
θαλνληζκνύο

θηηξίνπ

κε

ηνπο

θηηξηαθνύο

ην θάιεζκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2010/31/ΔΚ, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη θαζνξίζεη ηηο
απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ κε ηελ έθδνζε ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (Απαηηήζεσλ Διάρηζηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίνπ) Γηάηαγκα
ηνπ 2013.
Σν Γηάηαγκα θαζνξίδεη κέγηζηνπο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο (U-value) γηα ην θέιπθνο ηνπ
θηηξίνπ (ν ππνινγηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγό Θεξκνκόλσζεο Κηηξίσλ πνπ
εθδίδεη ην ΤΔΔΒΣ).
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, ε πξσηνγελήο ελέξγεηα γηα ην
πξαγκαηηθφ θηίξην πξέπεη λα κελ έρεη ηηκή ρεηξφηεξε απφ απηήλ ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη απηφ
αθνξά ηα λέα θηίξηα.
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ρεδηάγξακκα 9: Δηζαγσγέο, ππνινγηζκνί θαη ζπγθξίζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ έιεγρν
ζπκκόξθσζεο κε Γηαηάγκαηα θαη Καλνληζκνύο Κηηξίσλ ζην SBEMcy

Δπηπξφζζεηα πιήθηξα ζε απηήλ ηελ εηηθέηα παξέρνπλ ελδηάκεζα απνηειέζκαηα απφ ηνπο
ππνινγηζκνχο ηνπ SBEMcy, φπσο θαη απεηθφληζε ζηνηρείσλ επηηξέπνληαο ηνλ έιεγρν γηα ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ θηηξίνπ.

6.2.

Αμηνιόγεζε βάζεη εθηίκεζεο

Ζ Οδεγία 2010/31/ΔΚ απαηηεί φπσο ηα λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο
απφδνζεο (ζην εμήο ην «ΠΔΑ») δηαζέζηκν θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηελ πψιεζε ή ελνηθίαζή ηνπο. Σν
ΠΔΑ ζα πξέπεη λα παξέρεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εγγελή ελεξγεηαθή απφδνζε, βαζηζκέλε ζε
ηππνπνηεκέλα πξφηππα ιεηηνπξγίαο γηα ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ην ζπλδπαζκφ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ ιακβάλνπλ ρψξν ζην θηίξην. Απηφ νλνκάδεηαη "αμηνιφγεζε βάζεη εθηίκεζεο" ζηελ Κχπξν. Απηή ε
εθηίκεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο θηηξίσλ κε παξφκνηεο ρξήζεο γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα
ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ αμηνιφγεζε βάζεη εθηίκεζεο παξνπζηάδεηαη ζηε θφξκα
"Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ)", γηα λα βνεζήζεη ηνπο κε ηερληθά θαηαξηηζκέλνπο
αγνξαζηέο θαη ελνηθηαζηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρεηηθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.
Σα επίζεκα ΠΔΑ ζα εθδίδνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο ζηε βάζε ησλ ππνινγηζκψλ
πνπ γίλνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ SBEMcy ή ελαιιαθηηθψλ εγθεθξηκέλσλ ινγηζκηθψλ. Τπάξρεη θεληξηθφ
κεηξψν Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ, έηζη ψζηε ην θξάηνο λα κπνξεί λα αλαθέξεη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηνπ θηηξηαθνχ
απνζέκαηνο. Δθηφο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ, δίλεηαη θαη κηα ιίζηα ζπζηάζεσλ γηα βειηηψζεηο, ε νπνία
θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ηνπ θηηξίνπ ή ηνλ εθάζηνηε ππνςήθην αγνξαζηή / ελνηθηαζηή.
Ζ αμηνιφγεζε βάζεη εθηίκεζεο βαζίδεηαη ζηε ζχγθξηζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη
εθείλεο ηνπ θηηξίνπ "αλαθνξάο".
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Ζ πεξηγξαθή ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ζην ΠΔΑ νξίδνληαη ζηε κεζνδνινγία
ππνινγηζκνχ. Σν ΠΔΑ εκθαλίδεη ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ζηελ νπνία ε βαζίδεηαη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε,
γηα λα ππνβνεζήζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξηνπνίεζε.
Σν SBEMcy είλαη ηθαλφ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εγγελνχο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 ησλ θηηξίσλ
κε βάζε ηνπο ηππηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε βάζεη εθηίκεζεο.

7. Πξνβιεπόκελεο εμειίμεηο
Οη αξρηθέο εθδφζεηο ηεο ΜΤΔΑΚ θαη ηνπ iSBEMcy δελ πεξηιακβάλνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη
ρξήζηεο ζα έβξηζθαλ πνιχηηκα ή ρξήζηκα. Τπάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη ζέκαηα γηα επέθηαζε
θαη βειηίσζε θαη ζπκπεξίιεςε λέσλ επηινγψλ γηα θαηλνχξηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα θαη ειέγρνπο θαη
πεξηζζφηεξα δηαγλσζηηθά θαη ειέγρνπο γηα ζθάικαηα πιεξνθνξηψλ. Ο ξπζκφο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο
γηα ηελ αλάπηπμε ζα εμαξηεζνχλ απφ ηε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο
ρξήζηεο, φπσο θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεζεπηψλ
ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ).
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8. Αλαθνξέο
NEN 2916:1998 Energy performance of non-residential buildings. Determination method. ICS
91.120.10 November 1999
Energy performance of buildings — Calculation of energy use for space heating and cooling.
CEN/TC 89. 2006 EN 13790
PG-N37 Standards supporting the Energy Performance of Buildings Directive (2002/91/EK)
Ventilation for buildings — Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings
including infiltration. CEN/TC 156. 2006. EN 15242
CIBSE Guide J. Weather, solar and illuminance data. January 2002. The Chartered Institution of
Buildings Services Engineers London.
Paul Gipe. Wind Power. 2004. James & James (Science Publisher) Ltd. London. UK
Combined heat and power for buildings. Good Practice Guide GPG388. 2004
Small-scale combined heat and power for buildings. CIBSE Applications manual AM12: 1999
Non-Domestic Heating, Cooling and Ventilation Compliance Guide. Department for Communities and
Local Government. May 2006. First Edition.
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ΜΔΡΟ Β: πζηάζεηο
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο

πνπ

ζπλνδεύνπλ

ην

Πηζηνπνηεηηθό

χκθσλα κε ηα εδάθηα (3) έσο (6) ηνπ άξζξνπ 6 ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ
Κηηξίσλ Νφκσλ ηνπ 2006 έσο 2012 ην πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ θαη νη ζπζηάζεηο
πνπ εθδίδεη ν εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλψκνλαο πεξηιακβάλνπλ:
i.

Σηκέο αλαθνξάο πνπ αθνξνχλ ην πξαγκαηηθφ θηίξην κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο
ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ.

ii.

Δθηίκεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηνπ θάζκαηνο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο πνπ
επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθά πινπνηήζηκσλ κέηξσλ βειηίσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ηφζν ζε κεκνλσκέλα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηερληθά
ζπζηήκαηα θαζψο θαη ζε ζπλδπαζκνχο ηνπο.
Σα κέηξα απηά θαη νη ζπλδπαζκνί ηνπο πξέπεη λα είλαη ηερληθά πινπνηήζηκα γηα ην
ζπγθεθξηκέλν θηίξην.

iii.

Δλδείμεηο πξνο ηνλ ηδηνθηήηε ή ελνηθηαζηή ζρεηηθά κε ηελ ιήςε επηπιένλ πιεξνθφξεζεο
ζε φηη αθφξα ηε ζρέζε θφζηνπο-απφδνζεο ησλ ζπζηάζεσλ, ηα δηαζέζηκα κέηξα
ρξεκαηνδνηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ, ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ
εηνίκαζε εξγαιείν έθδνζεο ησλ ζπζηάζεσλ κε ηε ρξήζε MS Access κε νλνκαζία SEAK.zip θαη
Οδεγφ Υξήζεο κε ηίηιν «Οδεγφο ρξήζεο εξγαιείνπ EAK γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ζπζηάζεσλ
βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ», ηα νπνία έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www.mcit.gov.cy.
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ΜΔΡΟ Γ:

Παξάγνληεο κεηαηξνπήο

Πξσηνγελήο ελέξγεηα θαη εθπνκπέο C02 ζηνπο ππνινγηζκνύο
ελέξγεηαο ηεο ΜΤΔΑΚ
Ζ ΜΤΔΑΚ πεξηιακβάλεη ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα θαη ηηο εθπνκπέο C02 ζηνπο ππνινγηζκνχο ηεο
ελέξγεηαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα γηα ηα δηάθνξα είδε θαπζίκσλ.
C02
Καχζηκν

Πξσηνγελήο Δλέξγεηα

KgC02/kWh

kWh/kWh

Φπζηθφ αέξην

0.194

1.1

Τγξαέξην

0.249

1.1

Βηνγθάδη

0.025

0.1

Αξγφ πεηξέιαην

0.266

1.1

Άλζξαθαο

0.291

1.1

Αλζξαθίηεο

0.317

1.1

Καχζηκν ρσξίο θαπλφ

0.392

1.2

πζθεχεο δηπιψλ θαπζίκσλ
(νξπθηφ + μχιν)

0.187

1.1

Βηνκάδα

0.025

0.1

Ζιεθξηζκφο απφ ην δίθηπν

0.794

2.7

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα πνπ
εθηνπίζηεθε απφ ην δίθηπν

0.794

2.7

Θεξκφηεηα απφ απφβιεηα

0.018

0.05

1

1

0.258

1.1

Θεξκφηεηα πεξηνρήο
Κεξνδίλε

ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ε ελέξγεηα ηεο παξάδνζεο, ηεο επηπιένλ
ελέξγεηαο γηα θάιπςε ηεο εμφξπμεο, επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ θαπζίκνπ ή άιινπ θνξέα
ελέξγεηαο ζην θηίξην. Οη παξάγνληεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα δίλνπλ ηα kWh
ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο αλά kWh ηεο ελέξγεηαο πνπ παξαδφζεθε.
Οη εθπνκπέο CΟ2 ππνινγίδνληαη ζηελ βάζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, δειαδή ιακβάλνληαο
ππφςε ηεο ελέξγεηα πνπ παξαδφζεθε ζην θηίξην θαη ηελ ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμφξπμε,
επεμεξγαζία θαη κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ ή άιινπ θνξέα ελέξγεηαο ζην θηίξην. Οη παξάγνληεο
εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηνλ πην πάλσ πίλαθα δίλνπλ ηηο εθπνκπέο CΟ2 πνπ
ειεπζεξψζεθαλ ζε KgCΟ2 αλά kWh ηεο ελέξγεηαο πνπ παξαδφζεθε.
Οπφηε, κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο πνπ παξαδφζεθε ζην θηίξην (ηειηθή ελέξγεηα) κε ηε
ΜΤΔΑΚ, ε ελέξγεηα απηή κεηαηξέπεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηάιιεινπο παξάγνληεο (απφ ηνλ πην
2
πάλσ πίλαθα) έηζη ψζηε λα δψζεη ηελ εθηηκεκέλε εηήζηα πξσηνγελή ελέξγεηα ζε KWh/m θαη ηελ
2
αλαινγία εθπνκπψλ CΟ2 ζε εηήζηα εθπνκπή ζε kgCO2/m .
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ΜΔΡΟ Γ:

Βάζε Γεδνκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ΜΤΔΑΚ είλαη δηαζέζηκε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www.mcit.gov.cy.
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ΜΔΡΟ Δ:

Βάζε Γεδνκέλσλ Καηξηθώλ πλζεθώλ

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ΜΤΔΑΚ είλαη δηαζέζηκε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο Δκπνξίνπ Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ ζηελ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε www.mcit.gov.cy.
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ΜΔΡΟ Σ: Κηίξην Αλαθνξάο
Πεξηεθηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ Κηηξίνπ Αλαθνξάο ζηε ΜΤΔΑΚ
1. Σν θηίξην αλαθνξάο έρεη ην ίδην κέγεζνο, ζρήκα θαη δηάηαμε δσλψλ κε ην πξαγκαηηθφ θηίξην κε
ηνπο ίδηνπο θαλφλεο κέηξεζεο δηαζηάζεσλ.
2. Κάζε ρψξνο έρεη ηηο ίδηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ αληίζηνηρν ρψξν ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε ρψξν επηιέγνληαη απφ ηε ιίζηα δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη
απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ.
3. Σν θηίξην αλαθνξάο έρεη ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ θαη εθηίζεηαη ζηα ίδηα θιηκαηηθά δεδνκέλα κε ην
πξαγκαηηθφ θηίξην.
4. Όπνηνο θαη αλ είλαη ν ηχπνο ζπζηήκαηνο (ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ, ςχμεο) πνπ θαζνξίδεηαη ζε κηα
δψλε ζην πξαγκαηηθφ θηίξην ν ίδηνο ηχπνο ζπζηήκαηνο παξέρεηαη επίζεο θαη ζην θηίξην
αλαθνξάο. Δάλ ππάξρεη ζέξκαλζε ζε θάπνην απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ, ηφηε ε
ζέξκαλζε θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα θαη ζην θηίξην αλαθνξάο θαη ην φξην ζέξκαλζεο ησλ ρψξσλ
απηψλ, θαη γηα ηα δχν θηίξηα, νξίδεηαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην ηχπν δψλεο ζηελ
νπνία αλήθνπλ.
5. Οη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Δ1.
Πίλαθαο Δ1: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο
πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο
2
(W/m k)
(Καηνηθίεο)

πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο
2
(W/m k)
(Με Καηνηθίεο)

Οξνθή (θεθιηκέλε ή κε)

0.6375

0.6375

Σνίρνο Δμσηεξηθφο

0.7225

0.7225

Σνίρνο Δζσηεξηθφο

Ίζν κε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ

Ίζν κε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ

Ίζν κε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ

Ίζν κε ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ

0.6375

0.6375

1.6

1.6

3.23

3.23

Ίζνο κε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θηηξίνπ

Ίζνο κε ηνπ πξαγκαηηθνχ
θηηξίνπ

Δθηεζεηκέλν ζηνηρείν
1

Γάπεδν ζε επαθή κε θιεηζηφ
παξαθείκελν ρψξν
Γάπεδν ζε επαθή κε εμσηεξηθφ
πεξηβάιινλ
Γάπεδν ζε επαθή κε ην έδαθνο
Παξάζπξα, παξάζπξα νξνθήο,
θεγγίηεο, ζχξεο πξνζσπηθνχ
Πφξηεο πξφζβαζεο νρεκάησλ
ή παξφκνηεο κεγάιεο ζχξεο
1

0

Αλ θάπνην ζηνηρείν ηεο νξνθήο έρεη θιίζε ίζε ή κεγαιχηεξε κε 70 ηφηε ζεσξείηαη ηνίρνο

6. Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζε παινπίλαθεο εθζεζηαθψλ ρψξσλ (βηηξίλεο) είλαη ίζνο κε 6
2
W/m K γηα ην θηίξην αλαθνξάο θαη ην πξαγκαηηθφ θηίξην γηα θαηνηθίεο θαη κε θαηνηθίεο.
7. Ζ απψιεηα ζεξκφηεηαο απφ ζεξκνγέθπξεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παινπηλάθσλ θηι) δελ
ζεσξείηαη φηη έρνπλ επίπησζε ζηνπο ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
θαηνηθίεο θαη κε θαηνηθίεο.
8. Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα
Δ2.
2

Πίλαθαο Δ2: Ωθέιηκε ζεξκνρσξεηηθόηεηα (kJ/m .K) ** ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ
αλαθνξάο
ηνηρείν

θαηνηθία

κε θαηνηθία
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Δμσηεξηθφο ηνίρνο

94

94

Οξνθή (θεθιηκέλε ή κε)

188

188

Γάπεδν

232

232

Δζσηεξηθφο ηνίρνο

94

94

Δζσηεξηθφ πάησκα

232

232

Δζσηεξηθφ ηαβάλη

232

232

** Ζ σθέιηκε ζεξκνρσξεηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ζην prEN ISO 13790

3

2

9. Ζ δηείζδπζε αέξα ζην θηίξην αλαθνξάο είλαη ίζε κε 10m /(h.m ) ζηα 50 Pa.
Μεηάδνζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθνύ Φσηόο
10. Ζ κεηάδνζε ηεο νιηθήο ειηαθήο ελέξγεηαο παινζηαζίνπ θαη κεηάδνζεο θπζηθνχ θσηφο δίλεηαη
ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γηα θαηνηθίεο θαη κε θαηνηθίεο.

Πίλαθαο Δ3: Μεηάδνζε Ζιηαθήο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθνύ Φσηόο
Σχπνο
Παξάζπξα θαη θεγγίηεο
Παξάζπξα εθζεζηαθψλ ρψξσλ
(βηηξίλεο)

Μεηάδνζε ειηαθήο ελέξγεηαο
(Σ – Ζιηαθφ)
0.655

Μεηάδνζε θπζηθνχ θσηφο
(L – Ζιηαθφ)
0.8

0.72

0

Δκβαδόλ παξαζύξσλ, ζπξώλ θαη θεγγηηώλ
11. Σν εκβαδφλ ησλ παξαζχξσλ, ζπξψλ θαη θεγγηηψλ ζην θηίξην αλαθνξάο νξίδνληαη φπσο απηά
θαζνξίδνληαη ζηηο πην θάησ παξαγξάθνπο.
Γηα θαηνηθίεο
α. Γηα φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο πνπ έρνπλ παξάζπξα θαη θεγγίηεο ρξεζηκνπνηείηαη ην
αληίγξαθν ηνπ εκβαδνχ ησλ παξαζχξσλ θαη θεγγηηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ.
β. Γίλεηαη αληηγξαθή ηνπ εκβαδνχ γηα πφξηεο πξνζσπηθνχ, πφξηεο πξφζβαζεο νρεκάησλ θαη
παξάζπξα εθζεζηαθψλ ρψξσλ (βηηξίλεο) πνπ ππάξρνπλ ζην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ
πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ.
γ. Αλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αληηγξαθεί είλαη κηθξφηεξν απφ ην
επηηξεπφκελν πνπ δίλεη ν πίλαθαο Δ4, ε ηζνδχγηζε πξέπεη λα απνηειείηαη απφ παξάζπξα ή
θεγγίηεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
δ. Αλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ αληηγξαθεί ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν φξην
πνπ δίλεη ν πίλαθαο Δ4, ηφηε ην εκβαδφ πνπ αληηγξάθεθε πξέπεη λα δηαηεξεζεί αιιά ρσξίο
επηπξφζζεηα παξάζπξα θαη θεγγίηεο.
Γηα κε θαηνηθίεο
ε. Αληηγξαθή ηνπ εκβαδνχ ησλ παξαζχξσλ, πφξηεο πξνζσπηθνχ, πφξηεο πξφζβαζεο
νρεκάησλ θαη παξάζπξα εθζεζηαθψλ ρψξσλ (βηηξίλεο) πνπ ππάξρνπλ ζην αληίζηνηρν κέξνο
ηνπ πξαγκαηηθνχ θηηξίνπ, γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ θηηξίσλ.
Γηα θαηνηθίεο θαη κε θαηνηθίεο
ζη. Σν εκβαδφλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα Δ4 αληηπξνζσπεχεη ην εκβαδφλ ησλ
αλνηγκάησλ ζηνπο ηνίρνπο ή ηηο νξνθέο θαη πεξηιακβάλνπλ ην άζξνηζκα ηνπ εκβαδνχ ηνπ
παινπίλαθα θαη πιαηζίνπ καδί. Σα παξάζπξα θαη νη θεγγίηεο έρνπλ ζπληειεζηή πιαηζίνπ 25%
(δειαδή 75% ηνπ εκβαδνχ ηνπ αλνίγκαηνο είλαη παινπίλαθαο).
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Πίλαθαο Δ4: Δκβαδόλ αλνηγκάησλ ζην θηίξην αλαθνξάο
Παξάζπξα θαη
πφξηεο πξνζσπηθνχ
σο % ηνπ εκβαδνχ
ηνπ εθηεζεηκέλνπ
ηνίρνπ

Φεγγίηεο σο % ηνπ
εκβαδνχ ηεο νξνθήο

Καηνηθίεο

≤25 %

Ίζν κε ην πξαγκαηηθφ
θηίξην

Με Καηνηθίεο

≤25 %

Ίζν κε ην πξαγκαηηθφ
θηίξην

Με Καηνηθίεο

Ίζν κε ην πξαγκαηηθφ
θηίξην

Ίζν κε ην πξαγκαηηθφ
θηίξην

Δίδνο θηηξίνπ

Οηθηζηηθά θηίξηα (γηα
κφληκε ή πξνζσξηλή
δηακνλή)
Υψξνη ζπλέιεπζεο,
γξαθεία θαη
θαηαζηήκαηα
Βηνκεραληθά θηίξηα
θαη ρψξνη
απνζήθεπζεο

12. Δπηπξφζζεηα ηζρχνπλ νη αθφινπζνη θαλφλεο:
α. Οη πφξηεο εηζφδνπ πςειήο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ κε απηέο πνπ
ππάξρνπλ ζην πξαγκαηηθφ θηίξην
β. ην θηίξην αλαθνξάο θαη ην πξαγκαηηθφ θηίξην νη πφξηεο πξνζσπηθνχ θαη πξφζβαζεο
νρεκάησλ ζεσξνχληαη αδηαθαλείο, δειαδή ρσξίο παινπίλαθεο.
γ. ε ππφγεηνπο ρψξνπο δελ πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ παινπίλαθεο. ε εκηππφγεηνπο ρψξνπο,
δειαδή φηαλ θάπνηνη ηνίρνη ελφο ππφγεηνπ ρψξνπ έλα κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπο είλαη θάησ
απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη έλα κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπο πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ
εδάθνπο, ηφηε ην πνζνζηφ πνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα Δ4 εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ επηθάλεηα ηνπ
ηνίρνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο κε κεδεληθφ εκβαδφλ παινπίλαθα
ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο.

Οξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο HVAC
13. Κάζε ρψξνο ζην θηίξην αλαθνξάο ζα έρεη ην ίδην επίπεδν ππεξεζηψλ κε ην αληίζηνηρν ρψξν ζην
πξαγκαηηθφ θηίξην. ε απηφ ην ζεκείν ―επίπεδν ππεξεζηψλ‖ ζεκαίλεη ηε γεληθή θαηεγνξία ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ, δειαδή:
α. κε ζεξκαηλφκελνο
β. ζεξκαηλφκελνο κφλν κε θπζηθφ αεξηζκφ
γ. ζεξκαηλφκελνο κφλν κε κεραληθφ αεξηζκφ
δ. θιηκαηηδφκελνο
ε. κεηθηφο ηξφπνο, φπνπ ε ςχμε ιεηηνπξγεί κφλν ζε πεξηφδνπο αηρκήο πςειψλ εμσηεξηθψλ
ζεξκνθξαζηψλ ψζηε λα εκπνδίζεη ηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ λα μεπεξάζεη ηελ
πξνθαζνξηζκέλε ηνπ ζεξκνθξαζία ε νπνία ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα δηαηεξείην απφ ην
ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ
14. Έλαο ρψξνο ζεσξείηαη θιηκαηηδφκελνο εάλ ην ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί ζην ρψξν απηφ
ζπκπεξηιακβάλεη ζχζηεκα ςπθηηθνχ θχθινπ. Ο λπρηεξηλφο δξνζηζκφο κε ηε ρξήζε κεραληθνχ
αεξηζκνχ δελ ζεσξείηαη θιηκαηηζκφο. Δάλ ν ίδηνο κεραληθφο αεξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηνλ λπρηεξηλφ δξνζηζκφ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα θαλνληθφ αεξηζκφ, ηφηε ν ηχπνο
ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη σο κεραληθφο αεξηζκφο. Οπνηαδήπνηε αχμεζε παξνρήο εμσηεξηθνχ αέξα
πνπ απαηηείηαη γηα ηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ ρψξνπ αγλνείηαη ζην θηίξην αλαθνξάο θαη
ζην πξαγκαηηθφ θηίξην, αιιά είλαη απαξαίηεην λα απνδεηρζεί ζε μερσξηζηφ ζεκείν φηη ν ρψξνο
δελ ζα ππεξζεξκαλζεί. Δάλ ν κεραληθφο αεξηζκφο ιεηηνπξγεί κφλν ζε πεξηφδνπο αηρκήο πςειψλ
εμσηεξηθψλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ θαινθαηξηνχ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππεξζέξκαλζεο ελψ ζηηο
ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο ν αεξηζκφο είλαη θπζηθφο, ηφηε ν ρψξνο ζεσξείηαη θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη
ν κεραληθφο αεξηζκφο κπνξεί λα αγλνεζεί θαη ζην θηίξην αλαθνξάο θαη ζην πξαγκαηηθφ θηίξην.
15. Γηαηεξψληαο ηνλ απμεκέλν θπζηθφ αεξηζκφ κέρξη ηελ πηψζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζην
πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζέξκαλζεο (ςειφ), ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ηελ επφκελε κέξα δελ ζα είλαη ηερλεηά ςειά ή ρακειά.
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16. Δάλ ζην πξαγκαηηθφ θηίξην πνπ εμεηάδεηαη πεξηιακβάλεη ζχζηεκα ειέγρνπ πγξαζίαο απηφ ζα
αγλνεζεί θαη ζην θηίξην αλαθνξάο θαη ζην πξαγκαηηθφ θηίξην.
17. ην θηίξην αλαθνξάο ην θπξίσο θαχζηκν γηα ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο είλαη πεηξέιαην άζρεηα κε ην
θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξαγκαηηθφ θηίξην γηα θαηνηθίεο θαη κε θαηνηθίεο.
18. ην θηίξην αλαθνξάο ε απαίηεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη δεπηεξεχνπζα ζεσξείηαη φηη
ηξνθνδνηείηαη απφ ειεθηξηζκφ δηθηχνπ.
19. ην θηίξην αλαθνξάο, ην ζχζηεκα ζέξκαλζε ζεσξείηαη φηη ηξνθνδνηείηαη απφ πεηξέιαην.
1
20. Οη νξηζκνί ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνινπζνχλ ηελ κέζνδν ζχκθσλα κε ην EN15243
α. Γεπηεξεχνπζα ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα έιεγρνπ,
αληιίεο θαη αλεκηζηήξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα HVAC.
β. Ο πληειεζηήο Δπνρηαθήο Απφδνζεο Θέξκαλζεο (SCoP) είλαη ε αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ
απαηηήζεσλ ελέξγεηαο ζέξκαλζεο απφ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ην
ζχζηεκα, πξνο ηελ ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ (ή ηνπ ειεθηξηζκνχ) ηνπ θαπζηήξα ή άιιεο
γελλήηξηαο ζέξκαλζεο ζηνπ ζπζηήκαηνο. Ο SCoP πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ηνπ θαπζηήξα,
απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ηηο ζσιελψζεηο θαη δηαξξνή απφ ηνπο αεξαγσγνχο.
γ. Ο πληειεζηήο Δπνρηαθήο Δλεξγεηαθήο Αλαινγίαο πζηήκαηνο Φχμεο (SSEER) είλαη ε
αλαινγία ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ αηζζεηήο ςχμεο απφ φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ
εμππεξεηνχληαη απφ ην ζχζηεκα, πξνο ηελ ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηζκνχ (ή ηνπ θαπζίκνπ) ηνπ
ςχθηε ή άιιεο γελλήηξηαο ςχμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο SSEER πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ηνπ
ςχθηε, θέξδε ζεξκφηεηαο απφ ηηο ζσιελψζεηο θαη ηνπο αεξαγσγνχο, δηαξξνή αεξαγσγψλ θαη
αθαίξεζε ηεο ιαλζάλνπζαο ελέξγεηαο (ζθφπηκε ή κε). Γελ πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλεκηζηήξεο θαη ηηο αληιίεο (αιιά ζπκπεξηιακβάλεη ην πνζνζηφ ηεο
ελέξγεηαο ηνπο πνπ επαλεκθαλίδεηαη σο ζεξκφηεηα κέζα ζην ζχζηεκα).
Πίλαθαο Δ5: Δπνρηαθέο απνδόζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο
HVAC ζην θηίξην αλαθνξάο
Καηνηθίεο
Δπίπεδν ππεξεζηψλ

1
2
3
4
5

Θέξκαλζε κε
θπζηθφ αεξηζκφ
Θέξκαλζε κε
κεραληθφ
αεξηζκφ
Πιήξσο
θιηκαηηδφκελν
Μεηθηφ ζχζηεκα
ελαιιαγήο
Με
ζεξκαηλφκελν κε
θπζηθφ αεξηζκφ

SSEER

SCoP

Φχμεο
Γελ
εθαξκφδεηαη

Θέξκαλζεο
0.9

Γελ
εθαξκφδεηαη

0.9

3.2

0.9

3.2

0.9

Γελ
εθαξκφδεηαη

Γελ εθαξκφδεηαη

SSEER

SCoP

Φχμεο
Γελ
εθαξκφδεηαη

Θέξκαλζεο

Με Καηνηθίεο
Δπίπεδν εμππεξέηεζεο
Θέξκαλζε κε
1
θπζηθφ αεξηζκφ
Θέξκαλζε κε
κεραληθφ
2
αεξηζκφ
Πιήξσο
3
θιηκαηηδφκελν
Μεηθηφ ζχζηεκα
4
ελαιιαγήο

1

0.9

Γελ
εθαξκφδεηαη

0.9

3.2

0.9

3.2

0.9

EN 15243, Ventilation for Buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for
buildings with room conditioning systems, CEN, 2007.
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5

Με
ζεξκαηλφκελν κε
θπζηθφ αεξηζκφ

Γελ
εθαξκφδεηαη

Γελ εθαξκφδεηαη

21. Ζ δεπηεξεχνπζα ελέξγεηα αλά κνλάδα εκβαδνχ παηψκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο
αθνινχζσο:
Γηα θαηνηθίεο
2
α. Γηα ρψξνπο κε θπζηθφ αεξηζκφ: 0.61 W/m πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ εηήζηα ψξα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
β. Γηα ρψξνπο κε κεραληθφ αεξηζκφ: ε ξνε εμσηεξηθνχ αέξα γηα ην ρψξν πνιιαπιαζηαζκέλε κε
ηελ εηήζηα ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ θαηάιιειε εηδηθή ηζρχ
αλεκηζηήξα απφ ηνλ πίλαθα Δ6.
Γηα κε θαηνηθίεο
2
α. Γηα ρψξνπο κε θπζηθφ αεξηζκφ: 0.61 W/m πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηελ εηήζηα ψξα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
β. Γηα ρψξνπο κε κεραληθφ αεξηζκφ: ε ξνε εμσηεξηθνχ αέξα γηα ην ρψξν πνιιαπιαζηαζκέλν κε
-1
ηελ εηήζηα ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνιιαπιαζηαζκέλν κε 2.5 W/ls

Πίλαθαο Δ6: Δηδηθή ηζρύο αλεκηζηήξα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αεξηζκνύ
Σχπνο ζπζηήκαηνο

Δηδηθή ηζρχο αλεκηζηήξα W/ls

-1

Κεληξηθφο ηζνδπγηζκέλνο κεραληθφο αεξηζκφο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αέξα εηζαγσγήο ζε
2.0**
θεληξηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ
Εσληθφ ζχζηεκα εηζαγσγήο φπνπ ν αλεκηζηήξαο
είλαη απνκαθξπζκέλνο απφ ηελ δψλε φπσο πρ
1.2**
κνλάδεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θελά ζηέγεο ή είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζηελ νξνθή
Εσληθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ φπνπ ν αλεκηζηήξαο
0.8
είλαη απνκαθξπζκέλνο απφ ηελ δψλε
Σνπηθά ζπζηήκαηα γηα εμαεξηζκφ κφλν, φπσο
κνλάδεο παξάζπξσλ/ηνίρσλ/νξνθψλ πνπ
0.5
εμππεξεηνχλ έλα ρψξν κφλν (πρ εμαεξηζκφο
ηνπαιέηαο)
** εάλ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρψξνπ απαηηεί ηε ρξήζε ςειφηεξσλ επηπέδσλ θηιηξαξίζκαηνο,
-1
ηφηε ε εηδηθή ηζρχο ηνπ αλεκηζηήξα απμάλεηαη θαηά 1.0 W/ls
22. ην θηίξην αλαθνξάο:
α. δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο
β. δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη νπνηνδήπνηε ζχζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
αεξηζκνχ
23. Ζ νιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
δηαλνκήο) ζεσξείηαη ίζε κε 45% θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ην πεηξέιαην. Ζ απαίηεζε γηα
ελέξγεηα ζα είλαη ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα λα απμήζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ απφ
0
0
10 C ζε 60 C βάζεη ηεο απαίηεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
24. Σν θηίξην αλαθνξάο ζεσξείηαη φηη δελ έρεη δηνξζψζεηο γηα ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο ή απηφκαηε
παξαθνινχζεζε θαη εηδνπνίεζε γηα ηηκέο εθηφο ησλ νξίσλ.
25. ην θηίξην αλαθνξάο δελ πξνβιέπεηαη νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ΑΠΔ.
26. ην θηίξην αλαθνξάο ζεσξείηαη φηη δελ δηαζέηεη νπνηνδήπνηε ειηαθή πξνζηαζία.

Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ηερλεηνύ θσηηζκνύ ζην θηίξην αλαθνξάο
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27. Γηα γεληθφ θσηηζκφ:
α. ε γξαθείν, ηελ απνζήθε θαη βηνκεραληθνχο ρψξνπο δηαηξείηε κε 100 ηε θσηεηλφηεηα πνπ
θαζνξίδεηαη γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έπεηηα
2
ην απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 3.75W/m αλά 100 lux.
β. Γηα άιινπο ρψξνπο, δηαηξείηε ηελ απαηηνχκελε γηα ην ρψξν θσηεηλφηεηα κε 100 θαη έπεηηα ην
2
απνηέιεζκα πνιιαπιαζηάδεηαη κε 5.2W/m αλά 100 lux.
28. Γηα ην θσηηζκφ βηηξηλψλ, ρξεζηκνπνηείηε ε ππθλφηεηα θσηηζκνχ βηηξίλαο αλαθνξάο θαηάιιειε
γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ παξακέηξσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
29. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε δηάξθεηα ηεο δήηεζεο θσηηζκνχ είλαη αλάινγε ηνπ πξνγξάκκαηνο
δξαζηεξηνηήησλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ.
30. Γίλεηαη παξαδνρή φηη ν γεληθφο θσηηζκφο ζην θηίξην αλαθνξάο έρεη ρεηξνθίλεην δηαθφπηε ζε
φινπο ηνπο ρψξνπ.
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ΜΔΡΟ Ε: Πξνεπηιεγκέλε ηηκή επνρηαθήο απόδνζεο
ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ
Όηαλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ελφο θηηξίνπ πξνδηαγξάθεηαη θιηκαηηζηηθφ
(ζχζηεκα πνπ ζα πξνζθέξεη ζέξκαλζε θαη ςχμε) φπνπ έρεη σο πεγή ζεξκφηεηαο ηελ αληιία
ζεξκφηεηαο αέξνο ή λεξνχ ή εδάθνπο θαη ε επνρηαθή απφδνζε ηνπ θιηκαηηζηηθνχ δελ είλαη γλσζηή,
ηφηε ε πξνεπηιεγκέλε ηηκή επνρηαθήο απφδνζεο (SCOP, SEER) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη:
 Γηα θαηλνχξγηα θηίξηα (ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ) ε επνρηαθή ελεξγεηαθή απφδνζε γηα
ζέξκαλζε (SCOP) λα είλαη 2.5 θαη ε επνρηαθή ελεξγεηαθή απφδνζε γηα ςχμε (SEER) λα είλαη
3.6
 Γηα πθηζηάκελα θηίξηα, ε επνρηαθή ελεξγεηαθή απφδνζε γηα ζέξκαλζε (SCOP) λα είλαη 1.9 θαη
ε επνρηαθή ελεξγεηαθή απφδνζε γηα ςχμε (SEER) λα είλαη 2.6
Όηαλ ζε έλα πθηζηάκελν θηίξην, ρψξνη πνπ εκπεξηθιείνληαη ζην φξην ηνπ θηηξίνπ δελ εμππεξεηνχληαη
απφ θάπνην ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, ν ηχπνο θιηκαηηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ηέηνηα
πεξίπησζε ζα είλαη ε κνλάδα δηαηξεκέλνπ ηχπνπ, κε πεγή ζεξκφηεηαο, Υακειήο Θεξκνθξαζίαο
Εεζηνχ Νεξνχ (ΥΘΕΝ) ιέβεηαο θαη κε επνρηαθέο απνδφζεηο, SEER 3.2 θαη SCOP 0.9.
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Κ.Δ.Π. 34/2015

Αριθμός 34
Ο ΠΔΡΗ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΝΓΔΜΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΧΝ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 72(Η) ΣΟΤ 2014)
__________________
Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 19
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην
άξζξν 19 ηνπ πεξί Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πλδέζκσλ Πξνζηαζίαο Φπηψλ Νφκνπ ηνπ 2014 (Ν. 72(Η)/2014)
γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:
(α) Οη δέθα (1) πην θάησ χλδεζκνη Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπέινπ ζπλελψλνληαη ζε έλα χλδεζκν πνπ ζα θέξεη ηελ
επσλπκία «χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπέινπ Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Πάθνπ» θαη ζα δξαζηεξηνπνηείηαη
εληφο ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Πάθνπ. Οη χλδεζκνη πνπ ζπλελψλνληαη είλαη νη
αθφινπζνη: (1) χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Πνιεκίνπ – Φαζίνπ – Αγ. Γεκεηξηαλνχ – Καλλαβηνχ –
Κξήηνπ Μαξφηηνπ – Φχηεο – ίκνπο – Γξχκνπο – Γξπληάο – Μειηάο – Λάζαο, (2) χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ
Ακπειηνχ ηξνπκπηνχ, (3) χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Θειέηξαο, (4) χλδεζκνο Πξνζηαζίαο
Φπηψλ Ακπειηνχ Κάζεθα – Αθνπξζνχ, (5) χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Αξφδσλ, (6) χλδεζκνο
Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Ίλεηαο, (7) χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Κνίιεο, (8) χλδεζκνο
Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Σζάδαο, (9) χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Καιιέπεηαο θαη (10)
χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ Λεηχκπνπο. Βάζεη ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
ρξεκαηηθά πνζά, ινγαξηαζκνί θαη νηθνλνκηθέο νθεηιέο πνπ είραλ νη πην πάλσ χλδεζκνη πξηλ ηε ζπλέλσζε ηνπο,
κεηαβηβάδνληαη θαη απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ πλελσκέλνπ πλδέζκνπ.
(β) θεξχζζεη ηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο ησλ πην θάησ Κνηλνηήησλ/Γήκσλ σο κηα γεσξγηθή πεξηθέξεηα πνπ ζα θέξεη ηελ
επσλπκία «Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Πάθνπ»: Πνιεκίνπ, Φαζίνπ, Αγίνπ Γεκεηξηαλνχ, Καλλαβηνχ, Κξήηνπ Μαξφηηνπ,
Φχηεο, ίκνπο, Γξχκνπο, Γξπληάο, Μειηάο, Λάζαο, ηξνπκπηνχ, Θειέηξαο, Κάζεθα, Αθνπξζνχ, Αξφδσλ, Ίλεηαο,
Κνίιεο, Σζάδαο, Καιιέπεηαο, Λεηχκπνπο, Πηηαξγνχ, Γηφινπ, Μειηνχ, Λνπθξνχλνπ, Πάλσ Αθνπξδάιεηα, Κάησ
Αθνπξδάιεηα, Γξνχζεηα θαη Κξήηνπ Σέξξα.
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Αριθμός 35
Ο ΠΔΡΗ ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΤΝΓΔΜΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΧΝ ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 72(Η) ΣΟΤ 2014)
__________________
Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 19
Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην
άξζξν 19 ηνπ πεξί Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο πλδέζκσλ Πξνζηαζίαο Φπηψλ Νφκνπ (Νφκνο 72(Η) ηνπ 2014) γλσζηνπνηεί
ηα αθφινπζα:
(α) νη χλδεζκνη Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπειηνχ (i) Ακαξγέηεο – Αμχινπ – Διεδηψ θαη (ii) ηαηνχ – Αγίνπ Φσηίνπ
ζπλελψλνληαη ζε έλα χλδεζκν πνπ ζα θέξεη ηελ επσλπκία «χλδεζκνο Πξνζηαζίαο Φπηψλ Ακπέινπ
Ακαξγέηεο, Αμπινχ, Διεδηψ, ηαηνχ, Αγίνπ Φσηίνπ, Υνχινπο, Λεκφλαο, Φάιεηαο, Κνηιίλεηαο, Γαιαηαξηάο,
Πεληαιηάο, Αγίαο Μαξίλαο Κεινθεδάξσλ, Δπηζθνπήο θαη Νάηαο» Βάζεη ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, νπνηαδήπνηε
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρξεκαηηθά πνζά, ινγαξηαζκνί θαη νηθνλνκηθέο νθεηιέο πνπ είραλ νη πην πάλσ χλδεζκνη
πξηλ ηε ζπλέλσζε ηνπο, κεηαβηβάδνληαη θαη απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ πλελσκέλνπ πλδέζκνπ.
(β) Κεξχζζνληαη νη γεσξγηθέο πεξηνρέο ησλ πην θάησ Κνηλνηήησλ/Γήκσλ σο κηα γεσξγηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ζα
δξαζηεξηνπνηείηαη ν πξναλαθεξφκελνο ζπλελσκέλνο χλδεζκνο: Ακαξγέηεο, Αμπινχ, Διεδηψ, ηαηνχ, Αγίνπ
Φσηίνπ, Υνχινπο, Λεκφλαο, Φάιεηαο, Κνηιίλεηαο, Γαιαηαξηάο, Πεληαιηάο, Αγίαο Μαξίλαο Κεινθεδάξσλ,
Δπηζθνπήο θαη Νάηαο.
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Αριθμός 36
ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΞΗΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ
(ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΑΠΟΘΔΣΖΡΗΟ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΜΖΣΡΧΟ ΑΞΗΧΝ) ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΧ 2014
__________________
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ
ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ EKKAΘΑΡΗΖ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΚΑΝΟΝΗΜΟ
ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΔΠΗ ΑΤΛΧΝ ΑΞΗΧΝ
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην (Η):
20.10.2006
14.12.2007
21.12.2007
1. 2.2008
1. 8.2008
31.12.2008
27. 2.2009
16. 7.2010
4. 2.2011
5. 8.2011
6.12.2013
28. 3.2014
3.10.2014
16. 1.2015.

Σν πκβνχιην ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ ζε ελάζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ κε βάζε ηo
άξζξν 24 ησλ πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (Κεληξηθφ Απνζεηήξην θαη Κεληξηθφ
Μεηξψν Αμηψλ) Νφκσλ 1996 έσο 2014, απνθάζηζε λα ηξνπνπνηήζεη ηηο Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ εθθαζάξηζε θαη ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ επί άπισλ αμηψλ, πνπ
δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο εκεξνκελίαο 20 Οθησβξίνπ 2006, αξ. 4141
(ΚΓΠ 397/2006) φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, σο αθνινχζσο:

(1)

Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 22α απηψλ, κεηά ηελ ππνπαξάγξαθν (δ), ησλ
αθφινπζσλ ππνπαξαγξάθσλ (ε) θαη (ζ):
«(ε) Μεηαθνξά ηίηισλ γηα ηε δεκηνπξγία ΓΑΚ
(ζ) Μεηαθνξά ηίηισλ απφ εμαγνξά ΓΑΚ».
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Αριθμός 37
Ο ΠΔΡΗ ΔΚΥΧΡΖΔΧ ΣΖ ΔΝΑΚΖΔΧ ΣΧΝ ΔΞΟΤΗΧΝ ΣΧΝ ΑΠΟΡΡΔΟΤΧΝ ΔΚ ΣΗΝΟ ΝΟΜΟΤ, ΝΟΜΟ
(ΝΟΜΟ 23 ΣΟΤ 1962)
__________________
Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 3(1)
Γλσζηνπνηείηαη φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε Απφθαζή ηνπ εκεξνκελίαο 14 Ηαλνπαξίνπ 2015, αζθψληαο ηηο
εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί Δθρσξήζεσο ηεο Δλαζθήζεσο ησλ Δμνπζηψλ
ησλ Απνξξενπζψλ έθ ηηλνο Νφκνπ, Νφκνπ, Ν. 23 ηνπ 1962, εθρσξεί ζηνπο νηθείνπο Έπαξρνπο, ηελ εμνπζία λα
πξνρσξνχλ ζηελ ππνγξαθή φισλ ησλ ζρεηηθψλ έγγξαθσλ δειψζεσλ, γηα ζχζηαζε θαη εγγξαθή ηεο ππνζήθεο, ζηηο
πεξηπηψζεηο εθηνπηζζέληα δηθαηνχρνπ, ν νπνίνο έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθή Άδεηα Υξήζεο επί ηνπ ππφ αλαθνξά ηεκαρίνπ
θξαηηθήο γεο (κέξνπο) θαη έρεη απνδεδεηγκέλα εμαζθαιίζεη ζηεγαζηηθφ δάλεην απφ ηνλ Οξγαληζκφ Υξεκαηνδνηήζεσο
ηέγεο, γηα ππνζήθεπζε ηνπ κέξνπο απηνχ ηεο θξαηηθήο γεο θαη λα παξνπζηάδνληαη ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά
Κηεκαηνινγηθά Γξαθεία γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Μεηαβηβάζεσο θαη Τπνζεθεχζεσο Αθηλήησλ
Νφκν, αξ. 9/1965.

325

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4849, 6.2.2015

Κ.Δ.Π. 38/2015

Αριθμός 38
Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΣΖ ΑΚΖΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ,
ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΝΑΦΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2007-2014
__________________
ΟΓΖΓΗΑ ΟΓ144-2007-04(Β) ΣΟΤ 2015
ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΣΗ ΤΝΓΡΟΜΔ ΣΧΝ ΔΠΔΤ ΚΑΗ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΧΝ ΑΓΟΡΧΝ
(Σξνπνπνηεηηθή ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-04 ηνπ 2012)
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αζθψληαο ηελ εμνπζία πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 144 ηνπ πεξί ηεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ, ηεο Άζθεζεο Δπελδπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, ηεο Λεηηνπξγίαο Ρπζκηδφκελσλ Αγνξψλ θαη Άιισλ πλαθψλ
Θεκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007 -2014, εθδίδεη ηελ αθφινπζε Οδεγία:
πλνπηηθφο
ηίηινο
Κ.Γ.Π. 476/2012
Κ.Γ.Π. 540/2012

1.

Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία ΟΓ144-2007-04(Β) ηνπ 2015 γηα ηα Πιεξσηέα
Σέιε θαη πλδξνκέο, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία ΟΓ144-2007-04 ηνπ 2012 γηα ηα Πιεξσηέα
Σέιε θαη πλδξνκέο.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ πεδίνπ 9,
ζηνλ πίλαθα ηνπ
Μέξνπο Η ηεο
Οδεγίαο
ΟΓ144-2007-04
ηνπ 2012.

2.

Σν πεδίν 9, πξψηε ζηήιε ζηνλ πίλαθα ηνπ Μέξνπο Η ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-04 ηνπ 2012
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο:

Σξνπνπνίεζε
ηνπ πεδίνπ 10,
ζηνλ πίλαθα ηνπ
Μέξνπο Η ηεο
Οδεγίαο
ΟΓ144-2007-04
ηνπ 2012.

3.

(α) Με ηελ πξνζζήθε ηνπ ζηνηρείνπ «(α)» ακέζσο πξηλ ηε ιέμε «Αίηεζε» ζηελ πξψηε γξακκή·
θαη
(β) Με ηελ πξνζζήθε άλσ ηειείαο κεηά ηε θξάζε «Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα ΚΔΠΔΤ»· θαη
(γ) Με ηελ πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ κεηά ηελ άλσ ηειεία:
«(β) πκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο ζηελ απφ θνηλνχ απφθαζε ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ΔΔ αξ. 575/2013·
(γ) Δθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εηδηθήο αληηκεηψπηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ
Καλνληζκφ ΔΔ αξ. 575/2013».
Σν πεδίν 10, πξψηε ζηήιε ζηνλ πίλαθα ηνπ Μέξνπο Η ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-04 ηνπ 2012
ηξνπνπνηείηαη σο εμήο:
(α) Με ηελ αθαίξεζε ηεο ιέμεο «θαη» ακέζσο κεηά απφ ηε θξάζε «Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα
ΚΔΠΔΤ» ζηελ ηέηαξηε γξακκή· θαη
(β) Με ηελ πξνζζήθε θφκκαηνο ζην ηέινο ηεο πξφηαζεο, κεηά ηε θξάζε «Μεγάια
Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα»· θαη
(γ) Με ηελ πξνζζήθε ηεο θξάζεο «θαη ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ αξ. 575/2013» ακέζσο κεηά ην
θφκκα.

Σξνπνπνίεζε
ηνπ Μέξνπο ΗΗ
ηεο Οδεγίαο
ΟΓ144-2007-04
ηνπ 2012.

4.

Έλαξμε ηζρχνο.

5.

Ζ παξάγξαθνο 1 ζην Μέξνο ΗΗ ηεο Οδεγίαο ΟΓ144-2007-04 ηνπ 2012 ηξνπνπνηείηαη σο
αθνινχζσο:
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α)(i) ηνπ αξηζκνχ «10(4)» κε ηνλ αξηζκφ
«10(7)»· θαη
(β) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α)(ii) ηεο θξάζεο «ζην άξζξν 10(2)» κε ηε
θξάζε «ζηα άξζξα 10(4) θαη 10(6)»·θαη
(γ) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α)(iii) ηνπ αξηζκνχ «10(1)» κε ηνλ αξηζκφ
«10(2)»·θαη
(δ) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ ππνπαξάγξαθν (α)(iv) ηνπ αξηζκνχ «10(3)» κε ηνλ αξηζκφ
«10(1)».
Ζ παξνχζα Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
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Αριθμός 39
ΣΟ ΠΔΡΗ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΟΤ ΝΑΤΣΟΓΗΚΔΗΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΣΟΤ 1893
__________________
Aθχξσζε
Ο Γηνξηζκφο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα, Μέξνο Η, ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε
αξ. 4848 θαη εκεξ. 30 Ηαλνπαξίνπ 2015, αξ. Κ.Γ.Π. 29, αθπξψλεηαη.
Ο πην πάλσ Γηνξηζκφο επαλαδεκνζηεχεηαη ζην Σξίην Παξάξηεκα, Μέξνο ΗΗ, ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο
Γεκνθξαηίαο κε αξ. 4650 θαη εκεξ. 6 Φεβξνπαξίνπ 2015.
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Αριθμός 40
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΤΜΒΑΔΧ ΠΔΡΗ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧ,
ΔΚΓΟΔΧ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖΡΖΔΧ ΦΤΛΑΚΧΝ ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΚΧΝ, 1978 (ΚΤΡΧΣΗΚΟΗ)
ΚΑΗ ΠΔΡΗ ΤΝΑΦΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1985 ΔΧ 2012
__________________
Απφθαζε
Αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε κέλα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6, ησλ πεξί ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί
Πξνηχπσλ Δθπαηδεχζεσο, Δθδφζεσο Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σεξήζεσο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ,1978 (Κπξσηηθψλ) θαη
πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο 2012, εγθξίλσ ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ηθαλφηεηαο πινηάξρνπ δπλάκεη
ησλ πξνλνηψλ ηνπ θαλνληζκνχ ΗΗ/3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο χκβαζεο STCW ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη
πεξηνξηζκνχο.
1.

Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα:
i. είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ πεξί Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο (Έθδνζε θαη Αλαγλψξηζε Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Ναπηηθή Δθπαίδεπζε) Νφκνπ ηνπ 2008.
ii. απνδεηθλχεη ζαιάζζηα ππεξεζία ζε δηεζλή ηαμίδηα ή θαη ηαμίδηα κεηαμχ ιηκαληψλ μέλεο ρψξα, ζε
θαζήθνληα θπβεξλήηε ζαιακεγνχ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο πιφσλ ηνπιάρηζηνλ 1000 σξψλ.

2.

Σν πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο πινηάξρνπ ζα ηζρχεη κφλν γηα ηε δηαθπβέξλεζε πινίσλ πνπ:
i.
ii.
iii.
iv.

Δίλαη ηχπνπ Θαιακεγνχ.
Έρνπλ νιηθή ρσξεηηθφηεηα κηθξφηεξε ησλ 500GT.
Γελ κεηαθέξνπλ θνξηίν.
Μεηαθέξνπλ κέρξη 12 επηβάηεο.
__________________
Έγηλε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2015.
ΜΑΡΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ,
Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ.
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Ο ΠΔΡΗ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΝΟΜΟ
( ΚΔΦ. 31 ΚΑΗ ΝΟΜΟΗ 48 ΣΟΤ 1964, 32 ΣΟΤ 1973, 92(Η) ΣΟΤ 1995, 4(Η) ΣΟΤ 1996,
33(Η) ΣΟΤ 1997, 120(Η) ΣΟΤ 2005, 41(Η) ΣΟΤ 2006 ,103(Η) ΣΟΤ 2012 ΚΑΗ 200(Η) ΣΟΤ 2014)
ΚΖΡΤΞΖ ΑΡΥΑΗΧΝ ΜΝΖΜΔΗΧΝ
________________
Γηφξζσζε Γλσζηνπνίεζεο Κήξπμεο Αξραίσλ Μλεκείσλ Β΄Πίλαθα
Ζ Καλνληζηηθή Γηνηθεηηθή Πξάμε κε αξ. 205 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Σξίην Παξάξηεκα (Μέξνο I) ηεο Δπίζεκεο
Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ. 1387 εκεξ. 23.9.1977, ζει. 638, α/α 9 ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο, ζχκθσλα κε ηνλ
πεξί Αξραηνηήησλ Νφκν, ε νπνία αθνξά ζηελ θήξπμε Αξραίσλ Μλεκείσλ Β΄ Πίλαθα, ρξήδεη δηφξζσζεο σο αθνινχζσο:
ηνλ Πίλαθα ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο, ην αλαγξαθφκελν ηεκάρην κε αξ. 82, ηνπ Αξραίνπ Μλεκείνπ ππ΄ αξηζκφλ 9,
Σέκελνο (πξψελ Βπδαληηλφο Ναφο), ζην Φ/ρ. L/4 (ρσξ.) ζην ρσξηφ Κιαπδηά, δηαγξάθεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη κε ην
δηνξζσκέλν λέν ηεκάρην κε αξ. 80, ζην λέν Φ/ρ. 50/4126V01.
________________
Έγηλε ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2015.
(Τ..Δ. 14.3.2/9)

______________________________________________________________________________________________
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα
Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00.

