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ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Το σύστηµα κατασκευάστηκε για να καλύψει

τις ανάγκες σε θέρµανση, ψύξη και παραγωγή

ζ.ν.χ. µίας οικίας τεσσάρων (4) επιπέδων,

συνολικής επιφάνειας περίπου 800m2.

Το σύστηµα εξυπηρετεί τέσσερα (4)
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Το σύστηµα εξυπηρετεί τέσσερα (4)

κυκλώµατα για θέρµανση & ψύξη µε fan

coils, τα οποία διαθέτουν µία κεντρική

τρίωδη βάνα ανάµειξης και από έναν

κυκλοφορητή έκαστο.
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Επίσης, εξυπηρετεί δύο (2) επιπρόσθετα

κυκλώµατα για την παραγωγή ζ.ν.χ. σε

συνδυασµό µε τα δοχεία αποταµίευσης

(boiler) των 300lt. έκαστο.

Τα boiler τροφοδοτούνται µε ενέργεια είτε
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Τα boiler τροφοδοτούνται µε ενέργεια είτε

από τους ηλιακούς συλλέκτες (ηλιακή

ενέργεια), είτε από τον λέβητα πετρελαίου σε

περίπτωση που η ηλιακή ενέργεια δεν

επαρκεί.
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ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριµένο ηλιοθερµικό σύστηµα οικίας

στην Πολιτεία περιλαµβάνει:

1. ηλιακούς συλλέκτες, ελληνικής κατασκευής

συνολικής επιφάνειας 10m2,

2. έναν υφιστάµενο λέβητα πετρελαίου,
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2. έναν υφιστάµενο λέβητα πετρελαίου,

3. έναν υφιστάµενο ψύκτη Trane,

4. δύο ηλιακούς σταθµούς Lovato, ιταλικής

κατασκευής,

5. ένα δοχείο αδρανείας Zanni 500lt, ιταλικής

κατασκευής
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6. δύο (2) δοχεία αποταµίευσης (boiler) 300lt.

έκαστο, ελληνικής κατασκευής. Το ένα

εξυπηρετεί τις ανάγκες παραγωγής ζ.ν.χ. για

τα τρία επίπεδα, σε συνδυασµό µε 5m2

ηλιακούς συλλέκτες. Tο άλλο εξυπηρετεί τις

ανάγκες παραγωγής ζ.ν.χ. για το τέταρτο
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ανάγκες παραγωγής ζ.ν.χ. για το τέταρτο

επίπεδο, σε συνδυασµό µε τα επιπλέον 5m2

ηλιακούς συλλέκτες,

7. τους κατάλληλους αυτοµατισµούς για τη

σωστή και αποδοτική ενσωµάτωση όλων των

συσκευών στο σύστηµα.
























