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Η εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας κτιρίου (Building Energy Management
System – BEMS) έχει ως στόχο την επιτήρηση ή και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου. Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών
επιγραμματικά είναι:γρ μμ

Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας πλήθους μεταβλητών.

Πλήρης και ταχεία απόκριση σε πληθώρα δεδομένων από πληθώρα μετρητών.

Μέγιστη ακρίβεια υπολογισμών.γ η ρ β γ μ

Πλήρης δυνατότητα παρουσίασης αναφορών.

Δυνατότητα ορθολογικής αποθήκευσης τεράστιου αριθμού δεδομένων.
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BEMS – Κεντρικός 
Σταθμός ΕλέγχουΠρος άλλους Προς άλλους 

ελεγκτές

Άλλοι αισθητήρες

Άλλοι 

Ελεγκτής μονάδας
χειρισμού αέρα

ενεργοποιητές
Βαλβίδα 
ψυχρού νερού

Ενεργοποιητής
Βαλβίδας

Σπείρα 
ψύξεως

Επιστροφή 
ψυχρού 
νερού

Παροχή
ψυχρού νερού

Ανεμιστήρας Αισθητήρας

Θερμοκρασίαςψύξεως



Ρόλος Πληροφοριακών Συστημάτων [3/6]Ρόλος Πληροφοριακών Συστημάτων [3/6]
44

Ευφυή μοντέλα για διαχείριση λειτουργιών κτιρίων:

Έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια.

Δημιουργία αξιόπιστου ενεργειακού προφίλ που βελτιώνεται μέσω της εμπειρίας.

Μετάφραση της ενεργειακής γνώσης του κτιρίου σε κανόνες και σε εντολές στις συσκευέςφρ η ης ργ ής γ ης ρ ς ς ς ς

ενεργοποίησης.

Δυνατότητα εφαρμογής σε πολλές κατηγορίες κτιρίων ⇒ Προσαρμοστική και ευέλικτη

λειτουργία.
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Ευφυή μοντέλα για ολοκληρωμένη διαχείριση της ενέργειας:

Υποστήριξη στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων από τη διοίκηση.

Χρήση εμπειρίας.

Συνυπολογισμός εξωτερικών παραγόντων (βαθμοί απόδοσης επένδυσης, τιμές καυσίμωνγ μ ς ξ ρ ρ γ (β μ ης ης, μ ς μ

ή άνθρακα, κ.λπ.).

Φιλικά, λειτουργικά και αυτοματοποιημένα λογισμικά.

Συστηματική ανάλυση όλων των δεδομένων που συνδέονται με την ενεργειακή

κατανάλωση κτιρίων⇒ Ελαχιστοποίηση των λειτουργικών ενεργειακών δαπανών.
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Διαχείρισης Λειτουργιών Κτιρίου Διαχείρισης Λειτουργιών Κτιρίου 
Φιλοσοφία Συστήματος Φιλοσοφία Συστήματος 
Διαχείρισης Ενέργειας Διαχείρισης Ενέργειας 
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Φιλοσοφία:Φιλοσοφία:

Έλεγχος και Σύγκριση των ενεργειακών 

παραμέτρων του κτιρίου με τις επιθυμητές.

Διάγνωση εκάστοτε κατάστασης εσωτερικών 

συνθηκών.

Συνυπολογισμός εξωτερικών συνθηκών.

Ενεργοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων στον 

ενεργειακό εξοπλισμό, βάση «εμπειρίας».
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Απαιτήσεις Χρήστη:

Καθορισμός συνθηκών εσωτερικών χώρων 

(εσωτερική θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα 

αέρα, φωτεινότητα).

Έλεγχος Απόκλισης: 

Οι απαιτήσεις του χρήστη συγκρίνονται και 

κανονικοποιούνται σε καθορισμένα πρότυπα 

- εύρη μεταβλητών.
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Έλεγχος Ανάγκης Παρέμβασης:
Διερευνείται η ανάγκη παρέμβασης, μέσω 
ελέγχου απόκλισης μεταξύ των 
καταγραφέντων εσωτερικών συνθηκών και 
των απαιτούμενων συνθηκών.

Επιλογή Τρόπου Παρέμβασης:
Επιλογή κατάλληλου τρόπου παρέμβασης  
μέσα από μια σειρά λογικών ακολουθιών και 
συγκρίσεων με ταυτόχρονη χρήσησυγκρίσεων με ταυτόχρονη χρήση 
εξωτερικών συνθηκών και εμπειρίας της 
Μονάδας Απόφασης.

Διαδικασία Παρέμβασης:Διαδικασία Παρέμβασης:
Η Μονάδα Απόφασης βάσει του 
επιλεγόμενου τρόπου παρέμβασης 
αποστέλλει τις αντίστοιχες εντολές στους 
ενεργοποιητές του κτιρίου για την υλοποίησή 
τους.    
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Ενεργοποίηση ΑισθητήρωνΕνεργοποίηση Αισθητήρων
και συσκευών Ελέγχου και συσκευών Ελέγχου 

Προδιαγραφές ΧώρωνΠροδιαγραφές Χώρων
ΚτιρίουΚτιρίου
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Φιλοσοφία:Φιλοσοφία:

Βάση Ομάδας 

Προτάσεων 

Μονάδα ΑπόφασηςΜονάδα Απόφασης 

Εμπειρία

Λίστα Προτάσεων 



Υποσύστημα ΙΙΥποσύστημα ΙΙ:: ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία [2[2/2/2]]
1414



Υποσύστημα ΙΙΥποσύστημα ΙΙ:: ΔιαδικασίαΔιαδικασία [[1/1/2]2]
1515

Ομάδα Προτάσεων: Γi.j, 
i (i=1, …, 4):  Κατηγορία στην οποία εντάσσεται η 
πρόταση (φωτισμός ψύξη θέρμανσηπρόταση (φωτισμός, ψύξη - θέρμανση, 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και όλο το κτίριο).

j (j = 1, ...n):  Διαθέσιμη τεχνολογία σε κάθε μία από 
ίτις  κατηγορίες.

Ομάδα Προτάσεων Κτιρίου:  Πi.j.k 
k (k = 1, ..., m) ο κάθε εξεταζόμενος χώρος του
κτιρίου.

Δείκτες Κτιρίου / Πρότυποι Δείκτες:
Υπολογισμένοι και συγκρινόμενοι με πρότυπους
δείκτες ενεργειακής κατανάλωσης (ανά m2)

Λίστα Προτεραιοτήτων:
Λογικές συγκρίσεις των τιμών δεικτών μεΛογικές συγκρίσεις των τιμών δεικτών με
πρότυπους δείκτες επίδοσης ⇒ Προσδιορίζονται οι 
κατάλληλες ομάδες προτάσεων ⇒ Διαμόρφωση 
λίστας προτεραιοτήτων.ς
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Πιθανή Πρόταση: Κάθε μία ομάδα προτάσεων 

που προσδιορίσθηκαν ως υψηλήςπου προσδιορίσθηκαν ως υψηλής 

προτεραιότητας, εισέρχεται σε μια διαδικασία 

ελέγχου καταλληλότητας:

o Καθαρή Παρούσα Αξία

o Έντοκη Περίοδος Αποπληρωμής 

o Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης 

o Επιπλέον έλεγχος⇒ Εισροή άνθρακα ( 
τιμή άνθρακα συντελεστές εκπομπώντιμή άνθρακα, συντελεστές εκπομπών 
κλπ.)

Τελικές Λίστες Προτάσεων

Έλεγχος Υλοποίησης Πρότασης
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Π ά Φ ύ

Προτάσεις Ψύξης - Θέρμανσης

Γ2.1
Αντικατάσταση υπαρχόντων παλιών καυστήρων και λεβήτων για παραγωγή
θερμότητας με νέους αποδοτικότερουςΠροτάσεις Φωτισμού 

Γ1.1
Αντικατάσταση «ballast» λαμπτήρων με νέα αποδοτικότερα
και υψηλότερης συχνότητας.

Γ
Αντικατάσταση υπαρχόντων λαμπτήρων χαμηλής

δ ό ( ά ) δ ό

θερμότητας με νέους αποδοτικότερους.

Γ2.2
Επισκευή – αντικατάσταση του συστήματος διανομής ζεστού νερού για την αποφυγή
απωλειών με στόχο τη βελτίωση του συστήματος διανομής ψύξης-θέρμανσης.

Γ2.3 Εγκατάσταση συστήματος αυτομάτου ελέγχου καύσης.
Γ1.2 αποδοτικότητας (π.χ. πυράκτωσης) με αποδοτικότερους

λαμπτήρες φθορισμού.

Γ1.3

Αντικατάσταση υπαρχόντων λαμπτήρων χαμηλής
αποδοτικότητας (π.χ. πυράκτωσης) με αποδοτικότερα
φωτιστικά σώματα με νέα με στραγγαλιστικά πηνία.

Γ2.4
Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών (Variable Speed Drivers - VSD) σε ανεμιστήρες
και αντλίες.

Γ2.5
Επισκευή – αντικατάσταση μόνωσης στο δίκτυο θέρμανσης - ψύξης με στόχο τον
περιορισμό των απωλειών.

Γ1.4
Αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων
διαμέτρων 26 mm με σύγχρονους διαμέτρου 16 mm.

Γ1.5
Εγκατάσταση και χρήση κατάλληλων διατάξεων σκίασης
για την εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού.

Γ2.6 Επισκευή – αντικατάσταση θερμοστατικών διακοπτών.

Γ2.7 Εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης.

Γ2.8
Εγκατάσταση μετρητικά συστήματα για την παρακολούθηση και καταγραφή της
ποιότητας του αέρα, μέσω της μέτρησης της συγκέντρωσης σωματιδίων και CO2.

Γ1.6
Εγκατάσταση «μοτέρ» για την αυτοματοποίηση των
υπαρχόντων διατάξεων σκίασης.

Γ1.7 Επανασχεδιασμός και υλοποίηση εγκατάστασης φωτισμού.

Γ
Εγκατάσταση - επαναπρογραμματισμός συστημάτων
ελέγχου της έντασης του φωτισμού («step control»

Γ2.9

Εγκατάσταση καταγραφικών - μετρητικών συστημάτων, για τη παρακολούθηση και
καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών με στόχο τον έλεγχο όλων των παραμέτρων
που επηρεάζουν την απόδοση των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Γ2.10
Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας αέρα – νερού, με στόχο τη βελτίωση του
βαθμού απόδοσης του λέβητα.Γ1.8 ελέγχου της έντασης του φωτισμού («step control»,

«analogue control»).

βαθμού απόδοσης του έβητα.

Γ2.11 Αντικατάσταση πύργων ψύξης με νέους υψηλής απόδοσης.

Γ2.12 Συντήρηση συστήματος κλιματισμού.

Γ2.13 Αντικατάσταση ψυκτών με νέους υψηλής απόδοσης.

Γ2.14
Εισαγωγή φυσικού αερίου με ταυτόχρονη αντικατάσταση του λέβητα για κάλυψη
θερμικών αναγκών.

Γ2.15 Εισαγωγή φυσικού αερίου για ψύξη με απορρόφηση.
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Γενικές Προτάσεις
Γ4.1 Έλεγχος και αλλαγή τιμολογίου.

Προτάσεις Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

Γ3.1

Εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διόρθωσης του
συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης, με την
παράλληλη ζεύξη πυκνωτών.

Γ Συν ήρη η αν ικα ά α η ων υ ιε ών αέρα

Γ4.2 Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας.

Γ4.3 Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για θέρμανση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Γ4.4
Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για ψύξη - κλιματισμό (προσρόφησης,
απορρόφησης, αφύγρανσης).

Αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας με συσσωρευτές και γεννήτριες (UPS) σεΓ3.2 Συντήρηση – αντικατάσταση των συμπιεστών αέρα.

Γ3.3
Εισαγωγή διατάξεων ομαλής εκκίνησης κινητήρα («soft
starters»).

Γ3 4

Επισκευή – αντικατάσταση του συστήματος
δημιουργίας πεπιεσμένου αέρα για την αποφυγή

Γ4.5
Αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας με συσσωρευτές και γεννήτριες (UPS) σε
συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Γ4.6
Εγκατάσταση παγοδεξαμενών για τον κλιματισμό με ταυτόχρονη χρήση νυχτερινού
τιμολογίου.

Γ4.7 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για μερική κάλυψη ηλεκτρικού φορτίου.Γ3.4 δημιουργίας πεπιεσμένου αέρα για την αποφυγή
απωλειών.

Γ3.5

Αναβάθμιση των μετασχηματιστών ή
αυτομετασχηματιστών στο δίκτυο διανομής ισχύος μιας
εγκατάστασης.

Γ4.8 Εγκατάσταση ανεμογεννήτριων για μερική κάλυψη ηλεκτρικού φορτίου.

Γ4.9 Εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων (αντλία θερμότητας) για ψύξη - κλιματισμό.

Γ4.10
Εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας για προθέρμανση και πρόψυξη του αέρα του
συστήματος ψύξης - κλιματισμού

Γ3.6
Τοπογραφική βελτίωση των κυκλωμάτων στο δίκτυο
διανομής ισχύος μιας εγκατάστασης.

Γ3.7
Μόνιμο σύστημα αναλυτικής καταγραφής ηλεκτρικών
καταναλώσεων.

συστήματος ψύξης - κλιματισμού.

Γ4.11 Εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας (καύση ξύλου) για θέρμανση.

Γ4.12
Εγκατάσταση συστημάτων υβριδικής μορφής βιομάζας με ηλιοθερμικά συστήματα για
θέρμανση.

Γ4 13 Στεγανοποίηση ανοιγμάτων διαφυγής θερμότητας.Γ4.13 Στεγανοποίηση ανοιγμάτων διαφυγής θερμότητας.

Γ4.14 Αντικατάσταση υαλοπινάκων.

Γ4.15
Εγκατάσταση θερμομόνωσης οροφής, δαπέδων, pilotis και θερμογεφυρών
(υποστυλώματα, δοκοί, τοιχία κλπ.).

Γ Προσθήκη θερμομονωτικού στρώματος σε τμήματα της εξωτερικής τοιχοποιίας πουΓ4.16 βρίσκονται πίσω από θερμαντικά στρώματα κεντρικής θέρμανσης.

Γ4.17
Εγκατάσταση συστήματος αντηλιακής προστασίας (θερμομονωτικές μεμβράνες ή
κουρτίνες).

Γ4.18 Επισκευή συστήματος αντηλιακής προστασίας.



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση: : 
Τεχνικές Παράμετροι [4/Τεχνικές Παράμετροι [4/66]]

2020

Τεχνικές Παράμετροι [4/Τεχνικές Παράμετροι [4/66] ] 

Ομάδα Προτάσεων Γij

Έλεγχος Τεχνικής
Συνάφειας

Ναι

Όχι

Έλεγχος Επιλογής Χώρου
Κτίριο Κανένας

Ναι

Επιμέρους
Χώροι

Κτίριο: ΠΠ ΠρότασηΠρότασηΠρότασηΠρότασηΠρόταση ΠρότασηΚτίριο: ΠΠii..jj..11..
Γραφεία: ΠΠii..jj..22..
Τουαλέτες: ΠΠii..jj.3.3..
Χώ Υ δ ή ΠΠ

Πρόταση
Κτιρίου Πij5

Πρόταση
Κτιρίου Πij4

Πρόταση
Κτιρίου Πij3

Πρόταση
Κτιρίου Πij2

Πρόταση
Κτιρίου Πij1

ρ η
Κτιρίου Πij6

Χώροι Υποδοχής: ΠΠii..jj.4.4..
Χώροι Συνεδριάσεων – Συναντήσεων: ΠΠii..jj.5.5..
Αποθήκες: ΠΠii..jj.6.6..
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Γ1.1 Υπάρχουν «ballast» (αποδοτικά και υψηλής συχνότητας) στους λαμπτήρες;

Γ1.2 Υπάρχουν λαμπτήρες χαμηλής αποδοτικότητας δηλαδή λαμπτήρες πυράκτωσης;

Γ1.3 Υπάρχουν λαμπτήρες χαμηλής αποδοτικότητας δηλαδή λαμπτήρες πυράκτωσης;

Γ Υπάρχουν φωτιστικά σώματα διαμέτρων 26 mm;

Γ2.1 Υπάρχουν παλιοί καυστήρες και λέβητες για την παραγωγή θερμότητας;

Γ2.2
⋅Υπάρχει σύστημα διανομής ζεστού νερού στο σύστημα ψύξης-θέρμανσης;
⋅Υπάρχουν απώλειες στο σύστημα διανομής ζεστού νερού;

Γ2 3 Υπάρχει σύστημα αυτομάτου ελέγχου καύσης;

Γ3.1
Υπάρχει εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος μέσω
αντιστάθμισης με την παράλληλη ζεύξη πυκνωτών;

Γ3.2
⋅Υπάρχουν συμπιεστές αέρα;
⋅Λειτουργούν αποδοτικά;

Γενικές Προτάσεις

Γ4.1
⋅Έχει γίνει έλεγχος τιμολογίου;
⋅Είναι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας υψηλό σε σχέση με την κατανάλωση;

Γ4.2
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας;

Γ ⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;Γ1.4 Υπάρχουν φωτιστικά σώματα διαμέτρων 26 mm;

Γ1.5
Υπάρχουν στο κτίριο κατάλληλες διατάξεις σκίασης για την εκμετάλλευση του
φυσικού φωτισμού;

Γ1.6

⋅Υπάρχουν στο κτίριο κατάλληλες διατάξεις σκίασης για την εκμετάλλευση του
φυσικού φωτισμού;
Υπάρχουν «μοτέρ» για τις διατάξεις σκίασης;

2.3

Γ2.4

⋅Υπάρχουν ανεμιστήρες:
⋅Υπάρχουν ρυθμιστές στροφών στους υπάρχοντες ανεμιστήρες;
⋅Υπάρχουν αντλίες;
⋅Υπάρχουν ρυθμιστές στροφών στις υπάρχουσες αντλίες;

Γ2 5 Υπάρχουν απώλειες στο δίκτυο θέρμανσης – ψύξης;

Γ3.3
⋅Υπάρχουν κινητήρες;
⋅Υπάρχουν διατάξεις ομαλής εκκίνησής («soft starters»);

Γ3.4
⋅Υπάρχει σύστημα δημιουργίας πεπιεσμένου αέρα;
⋅Υπάρχουν απώλειες σε αυτό;

⋅Υπάρχει δίκτυο διανομής ισχύος;

Γ4.3
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει ηλιακό σύστημα για θέρμανση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες);

Γ4.4
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει ηλιοθερμικό συστημάτων για ψύξη - κλιματισμό (προσρόφησης, απορρόφησης, αφύγρανσης);

Γ4.5

⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας με συσσωρευτές και γεννήτριες (UPS) σε συνδυασμό με Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας;⋅Υπάρχουν «μοτέρ» για τις διατάξεις σκίασης;

Γ1.7 Έχει γίνει μελέτη φωτομετρίας;

Γ1.8

⋅Υπάρχουν εγκαταστάσεις συστημάτων ελέγχου της έντασης του φωτισμού («step
control», «analogue control»);
Λειτουργούν ικανοποιητικά;

2.5 ρχ ς ρμ ης ψ ξης;

Γ2.6
Υπάρχουν θερμοστατικοί διακόπτες;
Λειτουργούν σωστά;

Γ2.7 Υπάρχει κεντρικό σύστημα ελέγχου των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης;

Γ Υπάρχουν μετρητικά συστήματα, για τη παρακολούθηση και καταγραφή της

Γ3.5
⋅Υπάρχει δίκτυο διανομής ισχύος;
⋅Οι μετασχηματιστές ή αυτομετασχηματιστές λειτουργούν ικανοποιητικά;

Γ3.6
⋅Υπάρχει δίκτυο διανομής ισχύος;
⋅Καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών;

Γ3.7 Υπάρχει σύστημα αναλυτικής καταγραφής ηλεκτρικών καταναλώσεων;

Ενέργειας;

Γ4.6
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχουν παγοδεξαμενές για τον κλιματισμό με ταυτόχρονη χρήση νυχτερινού τιμολογίου;

Γ4.7
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει φωτοβολταϊκό σύστημα για μερική κάλυψη ηλεκτρικού φορτίου;

Γ ⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;⋅Λειτουργούν ικανοποιητικά;Γ2.8 ποιότητας του αέρα;

Γ2.9
Υπάρχουν μετρητικά συστήματα, για τη παρακολούθηση και καταγραφή των
ενεργειακών μεγεθών που επηρεάζουν την απόδοση των ψυκτικών εγκαταστάσεων;

Γ2.10 Υπάρχουν εναλλάκτες θερμότητας αέρα – νερού στο λέβητα;

Γ4.8
ψη ή η ργ ή η ρ ;

⋅Υπάρχει ανεμογεννήτρια για μερική κάλυψη ηλεκτρικού φορτίου;

Γ4.9
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει γεωθερμικό σύστημα (αντλία θερμότητας) για ψύξη - κλιματισμό;

Γ4.10
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει σύστημα υβριδικής μορφής γεωθερμίας με ηλιοθερμικό σύστημα για ψύξη - κλιματισμό;

Γ2.11
⋅Υπάρχουν πύργοι ψύξης στο κτίριο;
⋅Οι υπάρχοντες πύργοι ψύξης έχουν χαμηλή απόδοση;

Γ2.12
⋅Υπάρχει σύστημα ψύξης στο κτίριο;
⋅Λειτουργεί αποδοτικά;

Γ4.11
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει σύστημα βιομάζας (καύση ξύλου) για θέρμανση;

Γ4.12
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει σύστημα υβριδικής μορφής βιομάζας με ηλιοθερμικό σύστημα για θέρμανση;

Γ4.13
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Είναι στεγανοποιημένα τα ανοίγματα διαφυγής θερμότητας;

Γ2.13
⋅Υπάρχουν ψύκτες στο κτίριο;
⋅Λειτουργούν αποδοτικά;

Γ2 14
⋅Υπάρχει λέβητας στο κτίριο;
Υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου κοντά στο κτίριο;

α σ εγα ο ο ημέ α α α ο γμα α δ αφυγής θερμό η ας;

Γ4.14
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Είναι αποδοτικοί οι υπάρχοντες υαλοπίνακες;

Γ4.15
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει θερμομόνωση για την οροφή, τα δάπεδα, τις pilotis και τις θερμογεφυρών (υποστυλώματα, δοκοί, τοιχία κλπ.);

⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;

Σεμινάριο: Οικονομική Αξιολόγηση Επεμβάσεων 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΝΕΡ6)

2.14 ⋅Υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου κοντά στο κτίριο;

Γ2.15
⋅Υπάρχει εγκατάσταση ψύξης;
⋅Υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου κοντά στο κτίριο;

Γ4.16

Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχει θερμομονωτικό στρώμα σε τμήματα της εξωτερικής τοιχοποιίας που βρίσκονται πίσω από θερμαντικά στρώματα κεντρικής
θέρμανσης;

Γ4.17
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Υπάρχουν θερμομονωτικές μεμβράνες ή κουρτίνες;

Γ4.18
⋅Είναι υψηλή η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου;
⋅Λειτουργεί το σύστημα αντηλιακής προστασίας;
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ΠιθανήΠιθανή ΠρότασηΠρόταση:: ΚάθεΚάθε μίαμία πρότασηπρόταση πουπου προκρίνεταιπροκρίνεται εισέρχεταιεισέρχεται σεσε
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ΚαθαρήΚαθαρή ΠαρούσαΠαρούσα ΑξίαΑξία

οικονομικέςοικονομικές παραμέτρουςπαραμέτρους::

ΈντοκηΈντοκη ΠερίοδοςΠερίοδος ΑποπληρωμήςΑποπληρωμής

Ε όΕ ό Β θ όΒ θ ό Α όδΑ όδΕσωτερικόςΕσωτερικός ΒαθμόςΒαθμός ΑπόδοσηςΑπόδοσης
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εκπομπών,εκπομπών, τιμήτιμή άνθρακα,άνθρακα, συντελεστέςσυντελεστές εκπομπών)εκπομπών)



Xenios Xenios 
2323

Λογισμικό αποτύπωσης της κατάστασης της ενεργειακής αποδοτικότητας ξενοδοχειακών 
κτιρίων και αξιολόγηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης με οικονομοτεχνικά κριτήριακτιρίων και αξιολόγηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης με οικονομοτεχνικά κριτήρια.

Οικονομική αξιολόγηση ξενοδοχείων Ο ο ομ ή αξ ο όγηση ξε οδοχε ω
υποστηρικτική της ενεργειακής 
επιθεώρησης 

Επιλογή βιώσιμων μέτρων για 
ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους

Εστίαση σε νότιες χώρες της Ευρώπης Εστίαση σε νότιες χώρες της Ευρώπης 
λόγω πολλών τουριστικών θέρετρων

Διατίθεται στην ιστοσελίδα Διατίθεται στην ιστοσελίδα 
http://env.meteo.noa.gr/xenios 



Xenios Xenios 
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Επιλογή 19 μακροστοιχείων - επιλογή 
και διαβάθμιση 97 στοιχείωνκαι διαβάθμιση 97 στοιχείων

Ερωτηματολόγιο για την ανάλυση 
ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντοςποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος

Διάγνωση φθοράς

Ενεργειακοί υπολογισμοί

Γραφική παράσταση κόστους-φθοράς

Σενάρια δράσεων ανακατασκευής 



Xenios Xenios 
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Γενικά στοιχεία πελάτη/ κτιρίου

Λίστα μακροστοιχείων 
(προσθήκη/αφαίρεση)(προσθήκη/αφαίρεση)

Προσανατολισμός & Διαστασιολόγηση 
κτιρίουκτιρίου

Συστήματα HVAC & δεδομένα κελύφους

Ετήσιες καταναλώσεις σε νερό  Ετήσιες καταναλώσεις σε νερό, 
θερμική& ηλεκτρική ενέργεια



Xenios Xenios 
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Επιλογή κλιματικής ζώνης από γή μ ής ζ ης
βιβλιοθήκες

Σύγκριση με πρότυπες τιμές 
δεικτών ενεργειακών 
καταναλώσεων  που οδηγεί σε 
λήψη δράσεων παρέμβασης ή μηήψη ρ ρ μβ ης ή μη

Εκτίμηση ενεργειακής 
απαίτησης σε θέρμανση/ ψύξη 

  & ά  λ ί  για πριν & μετά την υλοποίηση 
δράσεων ενεργειακής βελτίωσης



Xenios Xenios 
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Συνολικά 12 δράσεις ρ ς
ενεργειακής ανακαίνισης (π.χ 
αφαλάτωση,ηλιακοί 
συσσωρευτές για παραγωγή συσσωρευτές για παραγωγή 
ζεστού νερού στην πισίνα, 
συστήματα ψύξης με θαλασσινό 
νερό  κτλ ) νερό, κτλ.) 

Στοιχεία κόστους 
εγκατάστασηςεγκατάστασης

Εξοικονόμηση ενέργειας

Περίοδος αποπληρωμής Περίοδος αποπληρωμής 

Υποβολή τεχνικής έκθεσης



ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝ

Αξιολόγηση της Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κτιρίων

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (EPA-ED) www.epa-ed.org

EBM-Consult
(NL)

OTB
(NL)

OOI
(AU)

DBUR
(DK)

NOA
(GR)

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (EPA NR) www epa nr orgΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (EPA-NR) www.epa-nr.org

Arsenal SBICSTB FraunhoferENEA TNO OOIEBM-Consult NOA

Κοινή μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει ένα λογισμικό και όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια για τους υπεύθυνους
σχεδιασμού πολιτικής & εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με την ενεργειακή πιστοποίηση υφιστάμενων κτιρίων

Arsenal
(AU)

SBI
(DK)

CSTB
(FR)

Fraunhofer
(DE)

ENEA
(IT)

TNO
(NL)

OOI
(AU)

EBM Consult
(NL)

NOA
(GR)

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

EC Directive 16 Dec 2002/91/EC
“Energy Performance of Buildings” (EPBD)



ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝ

ί ί ( )Κτίρια Κατοικίας (epa-ed)
απλούστερη αρχιτεκτονική & Η/Μ 
εγκαταστάσεις → μονοζωνικά κτίρια

Κτίρια Τριτογενή τομέα (epa-nr)
πολύπλοκη αρχιτεκτονική κατασκευή, χρήση χώρων, απαιτήσεις ποιότητας 
εσωτερικού περιβάλλοντος Η/Μ εγκαταστάσεις → πολυζωνικά κτίριαεσωτερικού περιβάλλοντος, Η/Μ εγκαταστάσεις → πολυζωνικά κτίρια



ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΑΣΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΑΣΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙΣΤΑΘΕΡΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

• παραδοχές
• μηνιαίοι υπολογισμοί
• σύμφωνα με τους κανονισμούς                                                                  

CEN & καλές πρακτικές
• έλεγχος με Bestest & πιλοτικές 
εφαρμογές

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όταν καθοριστεί σε εθνικό 
επίπεδο

ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Κλιματικά Σταθερές ΚαύσιμαΔεδομένα κτιρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

επίπεδο

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ



EPA EPA -- NR NR 

Η ά ά ENRΗ μάσκα του προγράμματος ENR 
χωρίζεται σε δυο τμήματα: 

Στο αριστερό τμήμα υπάρχει μιαΣτο αριστερό τμήμα υπάρχει μια
δομή δέντρου, η οποία απεικονίζει τα
διακριτά στοιχεία του κτιρίου.

Σ δ ξί ή άλΣτο δεξί τμήμα, ανάλογα με την
επιλογή στη δομή δέντρου,
εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη για
την εισαγωγή των δεδομένων.την εισαγωγή των δεδομένων.



EPA EPA -- NR NR 
Πιέζοντας το αριστερό πλήκτρο του
ποντικιού πάνω σε ένα στοιχείο στην
δομή δέντρου, ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να βλέπει την οθόνη
δεδομένων που αντιστοιχούν στο
στοιχείο αυτό Η οθόνη με τα σχετικάστοιχείο αυτό. Η οθόνη με τα σχετικά
δεδομένα εμφανίζεται στο δεξί τμήμα
της κεντρικής οθόνης του
προγράμματος.

Πιέζοντας το δεξί πλήκτρο του
ποντικιού πάνω σε ένα στοιχείο στην
δομή δέντρου εμφανίζεται μια λίστα μεδομή δέντρου, εμφανίζεται μια λίστα με
διάφορες επιλογές για το συγκεκριμένο
στοιχείο (π.χ. η επιλογή «Προσθήκη μη
διαφανούς επιφάνειας» εμφανίζεται
όταν ο χρήστης πιέσει το δεξί πλήκτρο
του ποντικιού πάνω από το
υποστοιχείο «Μη διαφανείς
επιφάνειες»επιφάνειες».



EPA EPA -- NR NR 

Κλιματικά: Περιέχει κλιματικά δεδομένα για την περιοχή που βρίσκεται το υπό μελέτη κτίριο

Σταθερές: Περιέχει δεδομένα σε εθνικό επίπεδο που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς κυρίωςΣταθερές: Περιέχει δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς κυρίως
των θερμογεφυρών κ.α.

Καύσιμα: Περιέχει χαρακτηριστικά στοιχεία για την ποιότητα και το κόστος καυσίμων,

Β βλ θή δ ώ ί β βλ θή δ ώ λ ώ ί θ ίΒιβλιοθήκη δομικών στοιχείων: σαν βιβλιοθήκη δομικών υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί
οποιαδήποτε υφιστάμενη μελέτη άλλου κτιρίου.



EPA EPA -- ED ED 
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Λογισμικό διάγνωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων του οικιακού τομέα και 
υπόδειξης σεναρίων αναβάθμισηςυπόδειξης σεναρίων αναβάθμισης

Διαμόρφωση σεναρίων βάσης και αναβαθμίσεων 
Τ ή ξ λό  βά   έλ   ί  ( ή  δά δ  ί  Τεχνοοικονομική αξιολόγηση επεμβάσεων στο κέλυφος των κτιρίων (οροφή, δάπεδο, τοίχοι, 

ανοίγματα), στις εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης στα ηλιακά συστήματα
Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης και υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσηςΠεριγραφή υπάρχουσας κατάστασης και υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης
Διαμόρφωση σεναρίου με καθορισμό δράσεων και νέος υπολογισμός ενεργειακής κατανάλωσης
Υπολογισμός ενεργειακής εξοικονόμησης με σύγκριση σεναρίου βάσης - σεναρίου Υπολογισμός ενεργειακής εξοικονόμησης με σύγκριση σεναρίου βάσης σεναρίου 

αντικατάστασης
Υπολογισμός κόστους επεμβάσεων
Υπολογισμός χρόνου αποπληρωμής
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.epa-ed.org



EPA EPA -- EDED
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Γενικά στοιχεία (κλιματιζόμενη 
επιφάνεια, εσωτερικές πηγές 
θερμότητας, αερισμός)

Κτιριακό κέλυφος (εισαγωγή 
ί  ό ή  & ό στοιχείων από χρήστη & από 

δεδομένα βιβλιοθηκών)

Παθητικά συστήματα Παθητικά συστήματα 
(γεωμετρία& κατασκευή ηλιακών 
χώρων)

Εγκαταστάσεις (εξοπλισμός 
HVAC από βιβλιοθήκες)

Ε ά λ ά ή  Ενεργητικά ηλιακά συστήματα 
(Φ/Β, συλλέκτες)



EPA EPA -- EDED
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Τομείς μελέτης: θέρμανση, 
ψύξη, χρήση ζεστού νερού, ψύξη, χρήση ζεστού νερού, 
μηχανικός αερισμός, φωτισμός

Δεδομένα Εθνικών 
βιβλιοθηκών (κλιματολογικά, 
κόστος εξοπλισμού/ κόστος εξοπλισμού/ 
προδιαγραφές - εύκολα 
προσαρμόσιμο εργαλείο στα 
χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου 



EPA EPA -- EDED
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Μηνιαία κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας για 
θέρμανση/ψύξη

Απαιτούμενη ενέργεια για 
θέ  ύξ & ή  θέρμανση, ψύξη& χρήση 
ζεστού νερού

Αξιολόγηση επεμβάσεων/ Αξιολόγηση επεμβάσεων/ 
σεναρίων: εξοικονόμηση 
ενέργειας, καυσίμων, 
εκπομπές CO2  κόστος εκπομπές CO2 , κόστος 
επένδυσης, περίοδος 
αποπληρωμής 

Έκδοση ενεργειακής 
πιστοποίησης σύμφωνα με 
οδηγία 2002/91οδηγία 2002/91



Home Energy Saver Home Energy Saver -- HES  HES  
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Online εφαρμογή για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας κατοικιών στην Αμερικάνικη 
επικράτεια σε ενεργειακές και χρηματικές μονάδεςεπικράτεια σε ενεργειακές και χρηματικές μονάδες

Ανάπτυξη από U.S. DOE και Εθνικό 
Εργαστήριο Lawrence Berkeley 
Εύκολο και γρήγορο στη χρήση χωρίς 

απαίτηση ειδικών και τεχνικών γνώσεων  η η χ γ
Σύσταση αναβαθμίσεων για 

εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων και 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίουμ ρ ρμ η
Λαμβάνει υπόψη δεδομένα 

γεωγραφικής επικράτειας 
Δ ίθ   λίδ  Διατίθεται στην ιστοσελίδα 

http://hes.lbl.gov



Home Energy Saver Home Energy Saver -- HES  HES  
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Διαδικασία κατηγοριοποίησης κάθε Διαδικασία κατηγοριοποίησης κάθε 
κατοικίας σε σχέση με το πρότυπο 
σπίτι ανά γεωγραφική περιοχή 
Α λ ό li  λό   Αναλυτικό online ερωτηματολόγιο για 

την περιγραφή της κατοικίας   
Επιλογή του επιθυμητού επιπέδου γή μη

απόδοσης και οικονομικής στάθμης 
των αναβαθμίσεων 
Συμπλήρωση γενικών Συμπλήρωση γενικών 

χαρακτηριστικών του κτιρίου



Home Energy Saver Home Energy Saver -- HES  HES  
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Δεδομένα εισαγωγής για:Δεδομένα εισαγωγής για:

I. Σχήμα και Διαστάσεις 
Κ ίΚτιρίου

II. Εξοπλισμός Θέρμανσης 
III Ψύξ   Α όIII. Ψύξη και Αερισμός
IV. Νερό Χρήσης 
V Φ ό  V. Φωτισμός 
VI. Οικιακές Συσκευές



Home Energy Saver Home Energy Saver -- HES  HES  
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Έκδοση λεπτομερούς ενεργειακής Έκδοση λεπτομερούς ενεργειακής 
αναφοράς για όλη την κατοικία και 
επιμέρους για την κάθε δραστηριότητα 
Υ λ ό  ύ ό  Υπολογισμός ενεργειακού κόστους 

σε όρους χρηματικούς, ενέργειας και 
εκπομπών CO2
Εκτίμηση δυναμικού εξοικονόμησης 

ενέργειας, χρημάτων και εκπομπών 
μέσω αναβαθμίσεων μ β μ
Επιμερισμός της εξοικονόμησης στην 

εφαρμογή των αναβαθμίσεων σε 
κατηγορίες χρήσης του κτιρίου   κατηγορίες χρήσης του κτιρίου   



Retscreen International Retscreen International 
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Λογισμικό αποτίμησης, αξιολόγησης και υποστήριξης λήψης απόφασης για την 
προσφορά ενεργειακών υπηρεσιών με έμφαση στις δράσεις εξοικονόμησης και τη προσφορά ενεργειακών υπηρεσιών με έμφαση στις δράσεις εξοικονόμησης και τη 
διείσδυση των ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα 

Συμπλήρωση δεδομένων ενεργειακού 
μοντέλου

Ανάλυση κόστους ενεργειακών δράσεων

Ανάλυση εκπομπών αερίων η μ ρ
θερμοκηπίου

Οικονομική έκθεση βιωσιμότητας 

Ανάλυση ευαισθησίας/ κινδύνου



Retscreen International Retscreen International 
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•Σύγκριση σεναρίου παρούσας •Σύγκριση σεναρίου παρούσας 
κατάστασης με μελλοντικά σενάρια 
έργων καθαρής ενέργειας
•Πλήρης υποστήριξη στοιχείων με 
βάσεις δεδομένων εξοπλισμού, 
οικονομικών στοιχείων και 
κλιματολογικών δεδομένων
•Αναλυτική online υποστήριξη με 
οδηγίες χρήσης οδηγίες χρήσης 
•Συνοδευτικά εργαλεία ανάλυσης 
πραγματικών περιπτώσεων (case 
t di )studies)



Retscreen International Retscreen International 
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•Περιβάλλον χρήσης Excelερ βά ο χρήσης ce
•Αρχικό πεδίο με εισαγωγή 
γενικών πληροφοριών μελέτης
Π δί  λ ύ ί  •Πεδίο υπολογισμού φορτίων 
για θέρμανση & ψύξη
•Πεδίο ενεργειακού μοντέλου ργ μ
(τύπος ενεργειακού καυσίμου, 
εξοικονόμηση ενέργειας, 
ανάλυση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου  οικονομική θερμοκηπίου, οικονομική 
ανάλυση)
•Πεδίο εργαλείων με τεχνολογίες 
καθαρής ενέργειας (π χ καθαρής ενέργειας (π.χ 
εναλλάκτης γεωθερμικής 
ενέργειας)



RetscreenRetscreen International International 
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•Ιδανικό εργαλείο υποστήριξης Ιδανικό εργαλείο υποστήριξης 
δραστηριοτήτων ESCOs

•Εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση 
με όλα τα διαθέσιμα κριτήρια με όλα τα διαθέσιμα κριτήρια 

• Εκτίμηση οικονομικής βιωσιμότητας 
έργων και δράσεων ΑΠΕ & ΕΞΕΝ 

•Εκτίμηση παραμέτρων αβεβαιότητας 
και περιβάλλοντος κινδύνου 

•Επιτρέπει τις αντικειμενικές Επιτρέπει τις αντικειμενικές 
συγκρίσεις μεταξύ έργων



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση
4646

 EPA-
ED 

EPA-
NR 

EPI
QR BE06 XENIOS DATA

MINE 
HOT2

XP 
RET 

SCREEN HES ABGR 

Χώρα ανάπτυξης/ 
εφαρμογής ΕΕ ΕΕ ΕΕ Δανία ΕΕ ΕΕ Καναδ

άς Καναδάς ΗΠΑ Αυστρ
αλία 

Λογισμικό για 
κατοικίες      

Λογισμικό για 
κτίρια τριτογενούς 
τομέα 

       

Λογισμικό γιαΛογισμικό για 
ξενοδοχεία           

Έκδοση τεχνικής 
έκθεσης     

Αυτόνομο 
λογισμικό             

Εκτίμηση κτιριακής 
ενεργειακής 
κατανάλωσης 

            

Χρήση 
τεχνολογιών ΑΠΕ 
(Φ/Β..) 

           

Εκτίμηση 
οικονομικών 
δεικτών 

            

Εκτίμηση μείωσης 
εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου 

            

β θΒιβλιοθήκη με 
κλιματικά στοιχεία             

Βοηθητικό οπτικό 
υλικό           

Βάση δεδομένων 
εξοπλισμού              ξ μ

Μελέτη 
συστημάτων HVAC            



Appliance CalculatorAppliance Calculator
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https://www.esb.ie/esbcustomersupply/residential/energy_efficiency/appliance_calc/appliance_calculator.jsp



Appliance CalculatorAppliance Calculator
4848



Appliance CalculatorAppliance Calculator
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Εγκατάσταση Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας
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Ενεργειακά Δεδομένα που μπορούν να Προκύψουν
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