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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D
5.2 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΤΞΗ ΥΧΡΧΝ
5.2.1 Δλάσιζηερ απαιηήζειρ & πποδιαγπαθέρ κηηπίος αναθοπάρ

α) Σν θηήξην αλαθνξάο γηα ηηο καηοικίερ ζεσξείηαη πσο δηαζέηεη ηνπηθέο κνλάδεο
άκεζεο εμάηκηζεο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο γηα ην θηήξην αλαθνξάο είλαη ηα
εμήο:
– Σνπηθέο κνλάδεο ςύμεο κε κέζν (επνρηθό) βαζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο SEER
= 3,0. [ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 3rd ed. E.E.R = 3,0]
– Γηαζηαζηνιόγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ςύμεο ζύκθσλα κε ζρεηηθέο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.
– Θεώξεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ςύμεο γηα ην θηήξην
αλαθνξάο ίζεο κε ην 50% ηεο θαηαλάισζεο.
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β) Σν θηήξην αλαθνξάο γηα ηνλ ηπιηογενή ηομέα δηαζέηεη ηνπηθέο ή/θαη θεληξηθέο
κνλάδεο ςύμεο πνπ θαιύπηνπλ όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο, κε ραξαθηεξηζηηθά:

– Μονϊδεσ παραγωγόσ ψύξησ, τοπικϋσ ό κεντρικϋσ (ψύκτεσ, αντλύεσ θερμότητασ,
τοπικϊ κλιματιςτικϊ), με μϋςο (εποχιακό) βαθμό ενεργειακόσ απόδοςησ SEER =
2,8.
– Αερόψυκτεσ κεντρικϋσ μονϊδεσ παραγωγόσ ψύξησ, με μϋςο (εποχιακό) βαθμό
ενεργειακόσ απόδοςησ SEER=2,8, όταν το υπό μελϋτη ό προσ επιθεώρηςη κτόριο
δεν διαθϋτει ςύςτημα ψύξησ ό διαθϋτει για μικρότερο τμόμα του κτηρύου.
– Γηαζηαζηνιόγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ςύμεο ζύκθσλα κε ζρεηηθέο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.
[ζηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 3rd ed όπνπ παξαπάλσ ζα έρνπκε πιένλ S.E.E.R,
είρακε ην E.E.R κε ίδηεο ηηκέο ]
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5.2.2 Απόδοζη μονάδαρ τύξηρ
ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ.

Αλ ζην εμεηαδόκελν θηίξην / ηκήκα θηηξίνπ δελ ππάξρεη ζύζηεκα ςύμεο, ηόηε ν
ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο πξέπεη λα νξίζεη έλα θευπηηικό ζύζηημα τύξηρ κε
αληιίεο ζεξκόηεηαο (κε κέζν επνρηθό δείθηε απνδνηηθόηεηαο SEER1,7 γηα θαηνηθίεο
[ζηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 3rd ed είρακε E.E.R=3,0]θαη 2,2 γηα ηξηηνγελή ηνκέα
[ζηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 3rd ed είρακε E.E.R=2,8] θαη κέζν κεληαίν βαζκό
θάιπςεο ηεο απαηηνύκελεο ςπθηηθήο ελέξγεηαο 0.5 γηα θαηνηθίεο θαη 1 γηα ηξηηνγελή
ηνκέα), κε δίθηπν δηαλνκήο (βαζκνύ απόδνζεο 1 γηα θαηνηθίεο θαη 0.95 γηα
ηξηηνγελή ηνκέα), ηεξκαηηθά(βαζκνύ απόδνζεο 0.93) θαη βνεζεηηθέο κνλάδεο
(ηζρύνο 0 W/m2 γηα θαηνηθίεο θαη 5 W/m2 γηα ηξηηνγελή ηνκέα).
Αλ ην εμεηαδόκελν θηίξην / ηκήκα θηηξίνπ ςύρεηαη κεξηθώο, ηόηε ν ελεξγεηαθόο
επηζεσξεηήο πξέπεη λα νξίζεη θαη γηα ην ππόινηπν θηίξην ή ζεξκηθή δώλε πνπ δελ
ςύρεηαη ηα πξναλαθεξόκελα.

4

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D
5.2.2.1 Βαθμόρ απόδοζηρ ανηλιών θεπμόηηηαρ και τςκηών
θμαντικι καινοτομία τθσ Νζασ ΣΟΣΕΕ ο διαχωριςμόσ των Αντλιϊν Θερμότθτασ,
για πρϊτθ φορά μετά από 3 ανακεωριςεισ, ςε μονάδεσ Αζροσ – Αζροσ (όπωσ τα
διαιρετά τοίχου ι εγκαταςτάςεισ MULTY ι VRF κ.α) & μονάδεσ Αζροσ – Νεροφ
(Ψφκτεσ νεροφ ι Αντλίεσ Θερμότθτασ για ψφξθ & κζρμανςθ με ψυκτικό μζςο το
Νερό).
Γηα ηελ ηηκή πνπ ζέηνπκε ζην πεδίν E.E.R* αθνινπζνύκε ηελ παξαθάησ
δηαδηθαζία (Πξνζνρή: δελ ζα δνύκε ζην ινγηζκηθό SEER ζηελ Φύμε νύηε SCOP
ζηε Θέξκαλζε).
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Παρατιρθςθ ςχετικά με τιμζσ Νζασ και Παλαιάσ
ΣΟΣΕΕ και των Σιμϊν του Κ.Α
Σο SEER του Κ.Α για Κατοικία
διατηρεί την τιμή του EER: 3,0

Σο SEER του Κ.Α για Σριτογενή
διατηρεί την τιμή του EER: 2,8
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ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αριθ. 626/2011 TΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ τησ 4ησ Μαΐου 2011
Οι διατάξεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ κα πρζπει να εφαρμόηονται ςε
κλιματιςτικά αζροσ-αζροσ με ψυκτικι ιςχφ εξόδου (ι κερμαντικι ιςχφ εξόδου,
εάν παρζχεται μόνον κζρμανςθ) ζωσ και 12 kW.
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11

12

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D 5.2.2.1.A
 Παρατιρθςθ 1: τισ μονάδεσ Αζρα – Αζρα ςυμπεριλαμβάνονται και οι

μονάδεσ VRF, οι οποίεσ μπορεί να είναι Ημικεντρικζσ αλλά και Κεντρικζσ.
Για ψυκτικι ιςχφ πάνω από 12KW (που δεν ιςχφει το 626/11), κζτουμε ωσ
E.E.R τθν απόδοςθ ςτισ ονομαςτικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και ςε ποιο
ποςοςτό φορτίου κακϊσ μπορεί να αποδίδουν κλάςμα του ονομαςτικοφ?
 Παρατιρθςθ 2: Μονάδεσ τφπου VRF μπορεί να ζχουν και λειτουργία
Heat Recovery (με ψφξθ – κζρμανςθ χϊρων ταυτόχρονα ι ψφξθ χϊρου και
κζρμανςθ Ζ.Ν.Χ). Πϊσ τισ διαχειριηόμαςτε ενεργειακά και ποιά E.E.R &
C.O.P κζτουμε ςτο ΣΕΕ – ΚΕΝΑΚ 1.31?
 Παρατιρθςθ 3: υςτιματα τφπου VRF μποροφν να εγκαταςτακοφν με
Ιςχφ μικρότερθ αλλά και μεγαλφτερθ από 100KW και ςαν Κεντρικζσ
Μονάδεσ. Σα ελζγχουμε ωσ προσ τθν Τπερδιαςταςιολόγθςθ (Τ), κακϊσ
ζλεγχοσ ωσ προσ Τ αναφζρεται ςτθν ΣΟΣΕΕ μόνο για υςτιματα Αζροσ –
Νεροφ?
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο. ΤΓΚΡΙΗ Κ.Α. ΜΕ 1.29 & 1.31.
Διαμζριςμα ενδιάμεςο χωρίσ Μόνωςθ & υςτιματα
ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Η μεγαλφτερθ κατανάλωςθ Πρωτογενοφσ Εν. του Κ.Α λόγω αφξθςθσ του
Uv κατά 0,1 και του Β.Α λζβθτα ςε 85% αντί 93,5%,ζχει αποτζλεςμα καλφτερθ κατάταξθ
(από Ζ Ε) αλλά και μεγαλφτερθ απαίτθςθ Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ για Εξ. Κατ’ Οίκον
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
Περιγραφι. Διαμζριςμα ιςογείου (πάνω από Μ.Θ.Χ), Χωρίσ Μόνωςθ Σοιχοποιίασ,
Μονοφσ Ταλοπίνακεσ ςτα Κουφϊματα, με Οροφι προσ Θ.Χ – ΧΩΡΙ ΤΣΗΜΑΣΑ –
Επιφάνεια 44,23μ2.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΕ 1.29
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΕ 1.29
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΕ 1.29
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΕ 1.29
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΕ 1.31 – NEA TOTEE.
Ωσ προσ τα Δομικά τοιχεία ίδιο Κτιριο – Αλλαγι ςτα Ρολά Κουφωμάτων & Νζα
Θεωρθτικά υςτιματα
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΕ 1.31 – NEA TOTEE.

20

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. φγκριςθ Διαμερίςματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31

 υμπζραςμα:

Σο ίδιο Αμόνωτο Διαμζριςμα, ζχει
κατάταξθ Ζ και Πρωτογενι Ενζργεια 302,3 kWh/m2 με
Παλαιά ΣΟΣΕΕ & 1.29 και Κατάταξθ Η και Πρωτογενι
Ενζργεια 593,8 kWh/m2 με Νζα ΣΟΣΕΕ & 1.31.
 Για το ίδιο Ακίνθτο διαφορά Πρωτογενοφσ Ενζργειασ :
593,8/302,2 = ~96,4%.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο. φγκριςθ Αμόνωτου Καταςτιματοσ Χωρίσ υςτιματα ΜΕ 1.29 & 1.31.
Περιγραφι. Κατάςτθμα Ιςογείου (επί εδάφουσ), Χωρίσ Μόνωςθ Σοιχοποιίασ, Μονοφσ
Ταλοπίνακεσ ςτα Κουφϊματα, με Οροφι προσ Θ.Χ – Χωρίσ Ρολά ι Εξϊφυλλα ΧΩΡΙ ΤΣΗΜΑΣΑ – Επιφάνεια 94,51μ2.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΟΣΕΕ (1.29&1.31)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο. φγκριςθ Αμόνωτου Καταςτιματοσ Χωρίσ υςτιματα
ΜΕ 1.29 & 1.31.
 υμπζραςμα: Λόγω τθσ αλλαγισ των κεωρθτικϊν ςυςτθμάτων (ςτθ

κζρμανςθ από Λζβθτα Πετρελαίου με Β.Α 93,5% ςε Σοπικζσ Ηλεκτρικζσ
μονάδεσ με πολφ μεγαλφτερο ςυντελεςτι μετατροπισ ενζργειασ ςε
Πρωτογενι, και ςτθν Ψφξθ από EER=2,8 ςε EER*(SEER) = 2,2) ζχουμε
μείωςθ τθσ Ενεργειακισ Κατάταξθσ ζωσ και 2 βακμίδεσ (ΔΖ), και αφξθςθ
τθσ Πρωτογενοφσ Ενζργειασ του Εξεταηομζνου κατά 34%.
 Επί πλζον , παρατθροφμε ότι το Κ.Α μειϊνει τθν Πρωτογενι απαίτθςθ

κακϊσ ςτθν κζρμανςθ δεν υπάρχει Ιςχφ Βοθκθτικϊν υςτθμάτων ςτο
Εξεταηόμενο (τοπικζσ θλεκτρικζσ μονάδεσ) και το Κ.Α λαμβάνει τθν ιςχφ
και τον χρόνο λειτουργίασ Βοθκθτικϊν υςτθμάτων αυτϊν του
Εξεταηομζνου.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμζριςμα Χωρίσ υςτιματα . ενάρια
Σοποκζτθςθσ Α/Θ Αζρα – Αζρα με Νεα ΣΟΣΕΕ & 1.31

 Περιγραφι. το γνωςτό μασ Από το Παράδειγμα 2,

Διαμζριςμα ιςογείου, 44,23μ2 (πάνω από Μ.Θ.Χ), Χωρίσ
Μόνωςθ Σοιχοποιίασ, Μονοφσ Ταλοπίνακεσ ςτα Κουφϊματα,
με Οροφι προσ Θ.Χ και ΧΩΡΙ ΤΣΗΜΑΣΑ, Πόλθ Ακινα (κλιμ.
Ζϊνθ Β), κζτουμε ενάριο 1 με Κλιματιςτικά Αζρα – Αζρα απϋ
ευκείασ εκτόνωςθσ με ιμανςθ κατά Ε.Ε 626/2011.
 Σοποκετοφμε 2 κλιματιςτικζσ τοίχου, μία 9.000 BTU/H ( Ψ 2,5
KW & Θ3,5KW) και μία 12.000 BTU/H (Ψ/Θ 3,5 KW). υνολικι
Ψυκτικι 6,0 KW με τακμιςμζνο Μζςο SEER 8,2667 και Ολικι
Θερμικι 7,0 KW με SCOP 4,4 Μζςθσ Ζϊνθσ.
 Θζτουμε SEER = 0,6 * 8,2667 = 4,96 & SCOP = 0,93 * 4,4=4,092
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμζριςμα Χωρίσ υςτιματα .
ενάριο 1. Σοποκζτθςθ Α/Θ Αζρα – Αζρα με Νζα ΣΟΣΕΕ & 1.31
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμζριςμα Χωρίσ υςτιματα .
ενάριο 1 Σοποκζτθςθσ Α/Θ Αζρα – Αζρα με Νζα ΣΟΣΕΕ & 1.31
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμζριςμα Χωρίσ υςτιματα .
ενάριο 2. Σοποκζτθςθ Α/Θ Αζρα – Αζρα με 1.31 και Χριςθ SEER & SCOP κατά
626/2011 & ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ.

 το προθγοφμενο ενάριο 1, κζτουμε τισ τιμζσ SEER = 8,2667 και

SCOP = 5,35 (Θερμι Ζϊνθ), Χωρίσ Μειωτικοφσ υντελεςτζσ όπωσ
αναγράφονται ςτισ ταμπζλεσ κατά Ε.Ε 626/2011 για ζλεγχο τθσ
Καταναλιςκόμενθσ Ενζργειασ.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμζριςμα Χωρίσ υςτιματα .
ενάριο 2. Σοποκζτθςθ Α/Θ Αζρα – Αζρα με 1.31 και Χριςθ SEER & SCOP κατά
626/2011 & ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Με τουσ υντελεςτϋσ τησ Νϋασ ΣΟΣΕΕ Τπολογύζουμε

33,4% μεγαλύτερη Ενεργειακό Κατανϊλωςη για Θϋρμανςη και Ψύξη.

(Προςδιοριςμόσ Πραγματικόσ Κατανϊλωςησ – Κτόρια nZEB)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμζριςμα Χωρίσ υςτιματα .
ενάριο 3. Σοποκζτθςθ Α/Θ Αζρα – Αζρα με 1.31 και Χριςθ SEER & SCOP κατά
τθ ΝΕΑ ΣΟΣΕΕ & Σοποκζτθςθ Ηλιακοφ. Πόλθ Ακινα.ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμζριςμα Χωρίσ υςτιματα .
ενάριο 4. Σοποκζτθςθ Α/Θ Αζρα – Αζρα με 1.31 και Χριςθ SEER & SCOP κατά
τθ ΝΕΑ ΣΟΣΕΕ & Σοποκζτθςθ Ηλιακοφ. Πόλθ Ρζκυμνο.ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο. φγκριςθ Μονωμζνου κατά ΚΕΝΑΚ
Καταςτιματοσ Χωρίσ υςτιματα Με Παλαιά και Νζα ΣΟΣΕΕ
(Λογιςμικό 1.29 & 1.31).
 Λογιςμικό 1.29 – Παλαιά ΣΟΣΕΕ: το Ιςόγειο κατάςτθμα του

Παραδείγματοσ 3, Θερμομονϊνουμε τθν Εξωτερικι Σοιχοποιία
και τουσ τοίχουσ προσ ΜΘΧ ϊςτε τα Uv να είναι αντίςτοιχα 0,5 &
1,0 W/m2*K. Δάπεδο 0,9W/m2*K. Αντικακιςτοφμε τα
Ανοιγόμενα και Μθ Ανοιγόμενα Κουφϊματα ϊςτε να ζχουν Uv
αντίςτοιχα
3,0
&
2,0
W/m2*K.
Ειςάγουμε
τθν
επαναχπολογιςμζνθ διείςδυςθ αζρα λόγω χαραμάδων και ςτο
πεδίο <<Θερμομόνωςθ Κατακόρυφων Επιφανειϊν>> ςτο
λογιςμικό 1.29 βάηουμε ναι (V). Κακϊσ δεν υπάρχουν
ςυςτιματα, Θζρμανςθ Λζβθτασ Β.Α 93,5%, Δίκτυο Διανομισ και
Σερματικά 0,95 & 0,93. Ψφξθ Α/Θ EER 2,8, Βοθκθτικά για Θ + Ψ
0,475kW.Αυτοματιςμοί Δ, Αεριςμόσ και Φωτιςμόσ του Κ.Α
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο. φγκριςθ Μονωμζνου κατά ΚΕΝΑΚ
Καταςτιματοσ Χωρίσ υςτιματα Με Παλαιά και Νζα
ΣΟΣΕΕ (Λογιςμικό 1.29 & 1.31).
 Λογιςμικό

1.31 – Νζα ΣΟΣΕΕ: το ίδιο κατάςτθμα,
Θερμομονϊνουμε τθν Εξωτερικι Σοιχοποιία και τουσ τοίχουσ προσ
ΜΘΧ ϊςτε ομοίωσ (παλαιό κτιριο) τα Uv να είναι αντίςτοιχα 0,5 &
1,0 W/m2*K. Ομοίωσ τα Ανοιγόμενα και Μθ Ανοιγόμενα
Κουφϊματα κα ζχουν Uv αντίςτοιχα 3,0 & 2,0 W/m2*K. Δάπεδο
0,9W/m2*K. Ειςάγουμε ομοίωσ τθν επαναχπολογιςμζνθ διείςδυςθ
αζρα λόγω χαραμάδων και Εξωτ. Θφρεσ τρεισ.Δεν υπάρχει το πεδίο
<<Θερμομόνωςθ Κατακόρυφων Επιφανειϊν>> ςτο λογιςμικό 1.31.
ΠΡΟΟΧΗ: Προςαυξάνουμε εμείσ τα Uv εξωτ. Σοιχοποιίασ και ΜΘΧ
κατά + 0,2. Κακϊσ και εδϊ δεν υπάρχουν ςυςτιματα, Θζρμανςθ
Ηλεκτρικά ϊματα Β.Α 1 , Δίκτυο Διανομισ 1,και Σερματικά 0,94
Βοθκθτικά 0. Ψφξθ Α/Θ EER 2,2 , Βοθκθτικά
0,475kW.
Αυτοματιςμοί Δ, Αεριςμόσ και Φωτιςμόσ του Κ.Α . Χωρίσ Εξϊφυλλα.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο. φγκριςθ Μονωμζνου κατά ΚΕΝΑΚ
Καταςτιματοσ Χωρίσ υςτιματα Με Παλαιά και Νζα ΣΟΣΕΕ
(Λογιςμικό 1.29 & 1.31). ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ΛΟΓΙΜΙΚΟ 1.31
ΛΟΓΙΜΙΚΟ 1.29

34

ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D. § 5.2.2.1.Β.1.
Αντλίεσ Θερμότητασ Αζροσ – Νεροφ ή Ψφκτεσ Ιςχφοσ < 100KW.
Θζτουμε το EER ςτισ ονομαςτικζσ ςυνκικεσ όπωσ δθλϊνεται από τον Οίκο.
Παρατιρθςθ 1: φμφωνα με τθν Νζα ΣΟΣΕΕ, για εγκαταςτάςεισ < 100 KW
αναφζρεται απλά ότι ο προςδιοριςμόσ του SEER είναι δφςκολοσ (<<δεν
είναι ευχερισ>> ), άρα μποροφμε να κζτουμε τον SEER αν δίδεται από τον
καταςκευαςτι (όπωσ δθλαδι πρζπει να λαμβάνουμε γι αυτζσ τισ μονάδεσ
τον EER κατά διλωςθ καταςκευαςτι)? Αν ναι με ςυντελεςτι μείωςθσ και
ποιόν (πχ επί 0,60 ι 0,93 κλπ)?
Παρατιρθςθ 2: Δεν γίνεται ζλεγχοσ Τπερδιαςταςιολόγθςθσ (Τ) και
αντιςτάκμιςθ (μείωςθ) Β.Α βάςει αυτισ, για ςυνολικι Ψυκτικι Ικανότθτα
<100kW. θμειϊνουμε ότι για τισ Αντλίεσ Θερμότθτασ και για τουσ Λζβθτεσ
ο ζλεγχοσ ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ γίνεται ςε όλα τα φορτία >=20kW
Παρατιρθςθ 3: Δεν προςαυξάνει τον E.E.R για τον υπολογιςμό του S.E.E.R
ςτισ εγκαταςτάςεισ με Ψ. Ιςχφ <100KW,όπωσ ςτισ εγκαταςτάςεισ με
Ψυκτικι Ιςχφ > 100 Kw.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D. § 5.2.2.1
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW - ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ
 Για τισ αντλύεσ θερμότητασ ό/και τουσ ψύκτεσ με ςυνολικό ψυκτικό ικανότητα
ϊνω των 100 kW, πρϋπει να ελϋγχεται η κϊθε ψυκτικό εγκατϊςταςη ωσ προσ την
υπερδιαςταςιολόγηςη τησ και των επιπτώςεων αυτόσ ςτο μϋςο εποχιακό δεύκτη
αποδοτικότητασ (SEER), όπωσ θα δούμε παρακϊτω. Η ιςχύσ των 100 kW αφορϊ
τη ςυνολικό ψυκτικό εγκατϊςταςη που εξυπηρετεύ το κτόριο και όχι την κϊθε
μονϊδα ξεχωριςτϊ. Σα απαιτούμενα ψυκτικϊ φορτύα ςχεδιαςμού μιασ
εγκατϊςταςησ κλιματιςμού εκτιμώνται από την υφιςτϊμενη μελϋτη κλιματιςμού
ό απλουςτευτικϊ από τον ακόλουθο τύπο:

-Παξαηήξεζε : Γελ πξνζαπμάλεηαη ην Pgen ώζηε λα πεξηιάβεη απώιεηεο δηθηύσλ
δηαλνκήο , ηεξκαηηθώλ κνλάδσλ ή θαη ηζρύ αλεκηζηήξσλ θαη θπθινθνξεηώλ πνπ
<<ζεξκαίλνπλ >> ην ξεπζηό ςύμεο ή ην ρώξν. ηελ ζέξκαλζε όπνπ έρνπκε κόλν
απώιεηεο δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ηεξκαηηθέο κνλάδεο, ζην αληίζηνηρν Pgen
πξνζαπμάλνληαη θαηά 50% νη απώιεηεο από ηα δνκηθά ζηνηρεία:
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW - ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ

Pgen [W] ε ππνινγηδόκελε κέγηζηε απαηηνύκελε ςπθηηθή ηζρύο
ηεο κνλάδαο ςύμεσο/θιηκαηηζκνύ ηνπ θηεξίνπ
ΔΤ [νC] ή [Κ] ε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ηε
δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία ιακβάλεηαη ίζε κε
10°C για όλες τις κλιματικές ζώνες. (ζηνλ αληίζηνηρν έιεγρν
Υπεξδηαζηαζηνιόγεζεο ζπζηεκάησλ Θέξκαλζεο ην ΔΤ έπεξλε
δηαθνξεηηθέο ηηκέο από 18νC γηα ηελ Α’ Κι. Ζώλε έσο 28ν C γηα
ηελ Δ’ )
Ο παξαπάλσ ηύπνο ππνινγηζκνύ ηνπ Pgen ιακβάλεηαη ίδηνο θαη
κε ίδηεο ηηκέο γηα όιεο ηηο Κιηκαηηθέο Ζώλεο. Επεξεάδεηαη
βέβαηα ην απνηέιεζκα ηνπ θαη από θνξηία αηόκσλ Pπ θαη
Φσηηζκνύ ή Σπζθεπώλ PΕΦ αιιά θαη από ηα Πεξηβαιινληηθά
Φνξηία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεξκνθξαζία ζρεδηαζκνύ ηεο
πεξηνρήο αιιά θαη ηελ ηζρύ ηεο Ηιηαθήο Αθηηλνβνιίαο πνπ
δηαθέξνπλ αηζζεηά αλά Κιηκαηηθή Ζώλε
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ.
Από την ΣΟΣΕΕ 20701-3 (ΖΚΔΟΗ 2014) ζχουμε τα παρακάτω ςτοιχεία:

ΔΙΑΥΟΡΕ Ε ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΕ
ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΔΙΑΥΟΡΕ Ε ΒΑΘΜΟΨΡΕ
ΧΤΞΗ
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ.
Από την ΣΟΣΕΕ 20701-3 (ΖΚΔΟΗ 2014) ζχουμε τα παρακάτω ςτοιχεία:
Διαφορϋσ Προςπύπτουςασ
Ακτινοβολύασ ςε οριζόντιο επύπεδο

Διαφορϋσ Προςπύπτουςασ Μηνιαύασ
Ακτ/λύασ και υνολικϋσ τιμϋσ Θϋρουσ
ςε διϊφορεσ κλύςεισ
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ.

Σόςο ςτον ϋλεγχο Τπερδιαςταςιολόγηςησ των Ψυκτών όςο και των
Αντλιών Θερμότητασ η ΣΟΣΕΕ αναφϋρει:
<<Ο ςυντελεςτόσ υπερδιαςταςιολόγηςησ Τ ορύζεται ωσ λόγοσ τησ
εγκατεςτημϋνησ ονομαςτικόσ ψυκτικόσ ικανότητασ τησ
κεντρικόσ ψυκτικόσ εγκατϊςταςησ ωσ προσ τα ανωτϋρω
υπολογιζόμενα ψυκτικϊ φορτύα ςχεδιαςμού (Pgen) όπου Τ>1.>>
την αντύςτοιχη παρϊγραφο ελϋγχου Τπερδιαςταςιολόγηςησ
Λϋβητα αναφϋρεται : §5.1.2.1 << Για καυςτόρεσ πολυβϊθμιουσ ό
αναλογικούσ η υπολογιζόμενη θερμικό ιςχύσ Pgen τησ ςχϋςησ 4.1
ςυγκρύνεται με την ιςχύ που αντιςτοιχεύ ςτη μικρότερη βαθμύδα
ςτην οπούα μπορεύ να λειτουργόςει ο καυςτόρασ. Δηλαδό για
διβϊθμιο καυςτόρα με την ιςχύ που αντιςτοιχεύ ςτη χαμηλό
βαθμύδα ό για αναλογικό με την μικρότερη ονομαςτικό ιςχύ που
δύνει ο καταςκευαςτόσ.>>
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ.

 Όπωσ προκύπτει από ςτοιχεύα Καταςκευαςτών, ο

ςχεδιαςμόσ των μονϊδων όςον αφορϊ τον αριθμό των
ψυκτικών κυκλωμϊτων, τον αριθμό ςυμπιεςτών καθώσ
και τον τύπο των υμπιεςτών (απλού on/off ό
πολυβϊθμιοι ό αναλογικόσ λειτουργύασ - inverter) ό
περιςςότεροι του ενόσ ςυμπιεςτϋσ ςε ϋνα ψυκτικό
κύκλωμα ςε παρϊλληλη - in tandem τοποθϋτηςη τουσ,
αλλϊζουν ςημαντικϊ την απόδοςη των μονϊδων και τα
EER, SEER , COP ςτα Μερικϊ Υορτύα, γεγονόσ που
πρϋπει
να
ςυνεκτιμηθεύ
ςτον
ϋλεγχο
Τπερδιαςταςιολόγηςησ, καθώσ τα EER τουσ ςτισ
ονομαςτικϋσ τουσ ςυνθόκεσ μπορεύ να ταυτύζονται
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ.
ΨΤΚΣΗ ΜΕ 2 TEM. 4 ΒΗΜΑΣΩΝ SCREW ΨΤΚΣΗ 2 ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΚΤΚ/ΑΣΩΝ ΜΕ 3 SCROLL
ΤΜΠΙΕΣΕ – 8 ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΝΟΛΙΚΑ ΤΜΠΙΕΣΕ ANA Ψ.Κ – 6 ΒΑΘΜΙΔΕ ΤΝΟΛΙΚΑ
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ.
ΨΤΚΣΕ ΜΕ 2 INVERTER ΤΜΠΙΕΣΕ Ε 1 & 2
ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ

ΨΤΚΣΕ ΜΕ 2 ΤΜΠΙΕΣΕ Ε 1 ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ
Ο ΕΝΑ ΜΕ ON/OFF O ΕΣΕΡΟ ΜΕ INVERTER
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ
§ 5.2.2.1 –
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – S.E.E.R & ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ
 Ο εποχιακόσ βαθμόσ αποδόςεωσ των ψυκτών SEER τησ κλιματιςτικόσ εγκαταςτϊςεωσ ωσ

ςυνϊρτηςη του ονομαςτικού βαθμού αποδόςεωσ EER (για εξωτερικό θερμοκραςύα 35 °C
και θερμοκραςια ψυκτικού μϋςου 7 °C) και του ςυντελεςτό Τ εκτιμϊται ωσ εξόσ:
SEER/EER = a.Yb(ωσ δύναμη) εύτε ωσ SEER/EER = aln(Y) + b (ωσ λογαριθμικόσ)
όπου ο μαθηματικόσ τύποσ και τα a και β δύδονται ςτον πύνακα που ακολουθεύ, ανϊλογα με
τον τύπο του ψύκτη ό αντλύασ θερμότητασ:
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ
§ 5.2.2.1 –
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – S.E.E.R & ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ
 Screw : αεξόςπθηνο ςύθηεο / Α.Θ κε θνριησηό ζπκπηεζηή θαη κε

δπλαηόηεηα εθθόξηηζεο
 Scroll : αεξόςπθηνο ςύθηεο / Α.Θ. κε ζπεηξνεηδή ζπκπηεζηή θαη κε

δπλαηόηεηα εθθόξηηζεο
 Recipr: αεξόςπθηνο ςύθηεο / Α.Θ κε παιηλδξνκηθό ζπκπηεζηή ρσξίο
δπλαηόηεηα εθθόξηηζεο
 WCA: πδξόςπθηνο ςύθηεο / Α.Θ ρσξίο δπλαηόηεηα εθθόξηηζεο (ρακειήο
απόδνζεο)
 WCΒ: πδξόςπθηνο ςύθηεο / Α.Θ κε δπλαηόηεηα εθθόξηηζεο (πςειήο
απόδνζεο)
 όπνπ ν όξνο «εθθξόηηζε» (unloading) εθθξάδεη ηελ δπλαηόηεηα ηνπ
ζπκπηεζηή λα πξνζαξκόδεηαη ζην ςπθηηθό κεξηθό θνξηίν είηε κε ξύζκηζε
ζηξνθώλ (inverter) είηε κε ζηξαγγαιηζκό ηεο ξνήο ηνπ ςπθηηθνύ κέζνπ ππό
αέξηα κνξθή εηο ηελ είζνδν ηνπ ζπκπηεζηή.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1 –
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ > 100kW – S.E.E.R & ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ

-Παξαηήξεζε 1: Πεξίπησζε ζπλνιηθήο Ιζρύνο >100KW κε πνιιέο κνλάδεο
<100KW. Διέγρεηαη θάζε Α/Θ μερσξηζηά θαη θαζνξίδεηαη ην SEER βάζεη Τ , EER θαη
ηύπν ζπκπηεζηή?
-Παξαηήξεζε 2: ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ SEER βάζεη ηνπ EER
θαη ηεο Τπεξ/ζεο Τ. Μπνξνύκε λα πάξνπκε απ’ επζείαο ην SEER αλ δίδεηαη από ηνλ
θαηαζθεπαζηή θαη κε πνηα ζρέζε απνκείσζεο ιόγσ Τ (π.ρ ζέηνληαο ζηνλ εθζεηηθό
ηύπν ην a=1 θαη ζην ινγαξηζκηθό ην b=1) ?
-Παξαηήξεζε 3:Γελ ζπκπεξηιακβάλεη θαη δελ αλαθέξεη κνλάδεο κε INVERTER
ζπκπηεζηέο ( κάιηζηα ν έιεγρνο Τ ζα πξέπεη λα γίλεη ζην κηθξόηεξν ιεηηνπξγηθό
πνζνζηό πνπ θαιύπηεη ην θνξηίν). ηελ πεξίπησζε ησλ INVERTER ζπκπηεζηώλ ε
Τπεξδηαζηαζηνιόγεζε ιεηηνπξγεί θαη ζεηηθά ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ ςύμεο.
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ΜΕΛΕΣΗ ΧΕΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ S.E.E.R Ε ΧΕΗ ΜΕ ΣΗΝ
ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ
 Γηα Δγθαηάζηαζε κε Τπεξδηαζηαζηνιόγεζε Τ =1

Χο δύλακε: Yb = 1b = 1.Η ζρέζε SEER/EER = a.Yb γίλεηαη SEER/EER = a
ή SEER = a.EER
Βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ Πίλαθα πνπ δίδεη ηα a,b γηα Screw, Scroll & Άιιν
Αεξόςπθην ζπκβαηηθό ηύπν έρνπκε:
Φύθηεο κε Screw ζπκπηεζηή: SEER = 1,313 x EER. (θαη κε εθθόξηηζε)
Φύθηεο κε Scoll ζπκπηεζηή: SEER = 1,3314 x EER. (θαη κε εθθόξηηζε)
Άιινο αεξόςπθηνο ζπκβαηηθόο ηύπνο Φύθηε SEER=0,8597 x EER
[Παξαηήξεζε: Πνηνο είλαη ν <<Άιινο Αεξόςπθηνο πκβαηηθόο Σύπνο>>
Φύθηε πνπ έρεη SEER < EER ?]
Χο Νεπέξηνο Λνγάξηζκνο : a.ln(Y) = a.ln(1)=a.0 = 0, νπόηε ε ζρέζε
SEER/EER = aln(Y) + b γίλεηαη SEER/EER = b ή SEER = b.EER νπόηε:
Φύθηεο κε Παιηλδξνκηθό ζπκπηεζηή: SEER = 1,172 x EER.
Φύθηεο Τδξόςπθηνο ρσξίο εθθόξηηζε : SEER = 1,0355 x EER.
Φύθηεο Τδξόςπθηνο κε δπλαηόηεηα εθθόξηηζεο: SEER = 1,2412 x EER.
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ΨΤΚΣΕ ΜΕ ΤΜΠΙΕΣΗ (Ε) SCREW. ΧΕΗ SEER & EER ΓΙΑ Y=1
 Από Σεχνικό Έντυπο Καταςκευαςτικού Ούκου Ψυκτών

για Ψύκτεσ με SCREW ςυμπιεςτϋσ ϋχουμε τα παρακϊτω ςτοιχεύα:
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ΨΤΚΣΕ ΜΕ INVERTER ΤΜΠΙΕΣΗ (Ε). ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ
ΣΟΤ S.E.E.R ΤΝΑΡΣΗΕΙ ΣΗ ΤΠΕΡΔΙΑΣΑΙΟΛΟΓΗΗ (Τ)
 Υξεζηκνπνηνύκε







ην ινγηζκηθό ππνινγηζκώλ απνδηδόκελεο ηζρύνο,
απνξξόθεζεο ελέξγεηαο θαη ππνινγηζκνύ εηήζηνπ (επνρηθνύ) βαζκνύ
απόδνζεο SEER γλσζηνύ Καηαζθεπαζηηθνύ Οίθνπ .
Δηζάγνπκε ζην ινγηζκηθό ηηο ηηκέο ησλ ζεξκνθξαζηώλ (>21ν C) θαη ηηο
αληίζηνηρεο ώξεο εκθάληζεο αλά έηνο γηα ηελ πόιε ησλ Αζελώλ.
Δμεηάδνπκε ηηο απνδόζεηο κνλάδνο ηύπνο IDAV1922 απ’ επζείαο εθηόλσζεο,
αεξόςπθηεο, κε δύν ζπκπηεζηέο Scroll ν έλαο ηύπνπ INVERTER.
Η νλνκαζηηθή απόδνζε ηεο κνλάδνο ζε ζπλζήθεο εμσηεξηθνύ αέξα 35ν C, θαη
εζσηεξηθέο 27ν C DB & 19ν C WB (45% ζρεηηθή πγξαζία) απνδίδεη 63,6 kW
κε ζπλνιηθά απνξξνθνύκελε (ζπκπηεζηέο, αλεκηζηήξεο εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο κνλάδνο 19,5kW, ήηνη E.E.R = 3,26.
Η ζπλνιηθή (επνρηθή ) θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα γηα ηελ πόιε ησλ Αζελώλ γηα
ζηαζεξή απόδνζε ηνπ νλνκαζηηθνύ θνξηίνπ ηεο (δειαδε Τ=1) είλαη 54.285
kWh, ε αληίζηνηρε απνδηδόκελε 219.554 kWh θαη ην αληίζηνηρν S.E.E.R είλαη:
4,04.
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Κλιματολογικό Προφίλ Ακθνϊν - S.E.E.R για Y =1
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Η ίδηα θιηκαηηζηηθή κνλάδα γηα απνδηδόκελε ςπθηηθή ηζρύ 63,6/2= 31,8
k W ήηνη Τπεξδηαζηαζηνιόγεζε Τ = 2 έρεη ζπλνιηθή (επνρηθή )
απόδνζε S.E.E.R = 5,0 θαη γηα απνδηδόκελν θνξηίν 63,6/3 = 21,2 k W
δειαδή Y=3 έρεη αληηζηνίρσο επνρηθό δείθηε απόδνζεο S.E.E.R = 6,0.
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ΤΝΟΨΙΖΟΝΣΑ ΓΙΑ ΨΤΚΣΕ ΜΕ INVERTER ΤΜΠΙΕΣΗ (Ε). ΜΕΛΕΣΗ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ S.E.E.R ΤΝΑΡΣΗΕΙ ΣΗ ΤΠΕΡΔ/Η (Τ)
 Γηα Τ = 2 έρνπκε S.E.E.R =5,0 & κε E.E.R κνλάδνο 3,26 έρνπκε:

S.E.E.R / E.E.R = 1,53.
 Γηα Τ = 3 έρνπκε S.E.E.R =6,0 & κε E.E.R κνλάδνο 3,26 έρνπκε:
S.E.E.R / E.E.R = 1,84.
Η αληίζηνηρε ζρέζε ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ γηα ζπκπηεζηέο ηύπνπ Scroll κε
δπλαηόηεηα εθθόξηηζεο (ε εθζεηηθή ζρέζε δειαδή) SEER/EER = a.Yb κε
ηηκέο a=1,3314 & b= -0,997 (Scroll) δίδεη:
Α). Για Τ=2 : SEER/EER =0,667  με ππαγμαηικό 1,53
Β). Για Τ=3 : SEER/EER =0,445  με ππαγμαηικό 1,84
Παπαηήπηζη1: ηοςρ τύκηερ με
INVERTER ζςμπιεζηέρ η
Τπεπδιαζηαζιολόγηζη βεληιώνει ηο S.E.E.R
Με ηελ παξαπάλσ ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία απνδείμακε απηό πνπ αλαθέξεη θαη
ε Νέα ΣΟΣΔΔ ζηελ § 5.2 ζρεηηθά κε θηλεηήξεο κεηαβιεηήο ζπρλόηεηαο.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ § 5.2.2.1
Παπαηήπηζη: Γεν γίνεηαι καμία αναθοπά ζηην T.Ο.Σ.Δ.Δ για Φύκηερ
Αδιαβαηικήρ Λειηοςπγίαρ πος μειώνοςν ηην θεπμοκπαζία αέπα πος
τύσει ηον ζςμπςκνυηή μέζυ διαβποσήρ ηος αέπα, όπυρ και για Φύκηερ
με ζςμπιεζηέρ μαγνηηικών εδπάνυν oil free (Μέζο E.S.E.E.R = 5,22) .
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΚΕΝΑΚ-ΣΟΣΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΤΞΗ §
5.2.2.1.Β.3
 Για τισ αντλίεσ κερμότθτασ – ψφκτεσ με ψυχόμενο μζςο το νερό για τισ






οποίεσ δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία ο μζςοσ εποχιακόσ δείκτθσ
αποδοτικότθτασ SEER για τουσ υπολογιςμοφσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
του υπό μελζτθ ι προσ επικεϊρθςθ κτθρίου, λαμβάνεται:
2,2 για ςυςτιματα εγκατεςτθμζνα πριν το 1990 και
2,7 για ςυςτιματα εγκατεςτθμζνα μεταξφ του 1990 και του 2000 και
3,0 για ςυςτιματα εγκατεςτθμζνα μετά το 2001.
τθν περίπτωςθ που ο ενεργειακόσ επικεωρθτισ δεν διακζτει κανζνα
ςτοιχείο για τθ μονάδα ψφξθσ και επιπρόςκετα δεν δφναται να
τεκμθριϊςει το ζτοσ εγκατάςταςισ τθσ, τότε κα λαμβάνει ωσ βακμό
απόδοςθσ αυτόν για τα εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα προ του 1990.
[ζηελ ΣΟΣΔΔ 20701-1/2010 3rd ed δελ γηλόηαλε αλαθνξά.]
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 Παξαηήξεζε 1: Η αιιαγή ζηα ππνζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα ηίζεληαη

κε ηε λέα T.O.T.E.E ζηα αθίλεηα ρσξίο ζπζηήκαηα, είλαη θαηά ηε
γλώκε καο πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε δει. ε έιιεηςε ζπζηεκάησλ
πξέπεη λα εθιακβάλεηαη κε ηε ρεηξόηεξε δπλαηή ελεξγεηαθή
θαηάζηαζε, πνπ είλαη θαη ε πην εύθνια θαη νηθνλνκηθά επηηεύμηκε,
θαη όρη λα ηαπηίδεηαη κε ην Κηίξην Αλαθνξάο πνπ θαηαηάζζεηαη ζηε
Β΄ Καηεγνξία (κε κόλε παξαθσλία όηη ην E.E.R 1,7 είλαη
εμαηξεηηθά κηθξό θαη ζπάλην γηα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα).
 Παξαηήξεζε 2: Υξεηάδεηαη δηαθνξεηηθόο ηξόπνο δηαρείξηζεο
(απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θιπ) ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θπξίσο ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ αθίλεηα ρσξίο ζπζηήκαηα, θαζώο νη
εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο θαηαλαιώζεηο-απνδώζεηο (ζηηο T.O.T.E.E
ver 3 & 4) απηώλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα
ζπκπεξάζκαηα θαη ζηηο κε βέιηηζηεο επηινγέο γηα ελεξγεηαθή
εμνηθνλόκεζε από ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο.

56

ΕΞΕΣΑΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΠΟΤ ΤΝΕΠΑΓΕΣΑΙ ΜΕΙΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΩΝ Κ.Α

 Τπϊρχουν περιπτώςεισ που η υλοπούηςη του εναρύου

γύνεται με πρόθεςη βελτύωςησ τησ Ενεργειακόσ
Κατϊταξησ, αλλϊ η Κατηγοριοπούηςη ςτην υλοπούηςη
του εναρύου εύναι χειρότερη τησ αναφερόμενησ ςτο
αρχικό Π.Ε.Α ό ςτην Μ.Ε.Α
 Περιπτώςεισ που θα <<ςτοιχύςει>> αυτό η
αναντιςτοιχύα εύναι όπωσ:
 Α. Νεόδμητο κτύριο γενικϊ.
 Β. Εξοικονομώ κατ’ Ούκον
 Γ. Νεόδμητο που δεν θα Κατηγοριοποιηθεύ ςε Α+ (ώςτε
να κερδύςει +5% ςτο .Δ ςύμφωνα με το Άρθρο 25 του
Ν.Ο.Κ του 2012).
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ΕΞΕΣΑΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΠΟΤ ΤΝΕΠΑΓΕΣΑΙ ΜΕΙΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΩΝ Κ.Α

 Αιτύα που προκαλεύ αυτό την διαφοροπούηςη μεταξύ

πρώτησ και δεύτερησ αξιολόγηςησ εύναι ότι το Κτύριο
του εναρύου ςυγκρύνεται με ϊλλο Κ.Α ςτην αρχικό
Αξιολόγηςη και με διαφοροποιημϋνο ςτην επόμενη αν
το ενϊριο προβλϋπει αλλαγό ςυςτημϊτων όπωσ από
Λϋβητα ςτην αρχικό (ό κανϋνα ςύςτημα ςτην αρχικό
που ομούωσ το Κ.Α λαμβϊνει ςύςτημα Λϋβητα
πετρελαύου) και ςτην επόμενη Αξιολόγηςη το Κτύριο
θερμαύνεται με Α/Θ, γεγονόσ που υποχρεώνει και το
Κ.Α να λϊβει ςύςτημα θϋρμανςησ με Α/Θ που δύδει
μικρότερη κατανϊλωςη ςτο νϋο Κ.Α, και το πηλύκο
κατανϊλωςησ νϋου κτιρύου προσ κατανϊλωςη νϋου Κ.Α
εύναι μεγαλύτερο με πιθανότητα χειρότερησ κατϊταξησ.
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ΕΞΕΣΑΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΠΟΤ ΤΝΕΠΑΓΕΣΑΙ ΜΕΙΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΩΝ Κ.Α
ΑΡΧΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ ΜΕ ΛΕΒΗΣΑ ΟΠΟΤ ΣΟ
ΕΝΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΘΕΡΜ/Η ΜΕ Α/Θ

ΝΕΟ ΚΣΙΡΙΟ ΜΕ Α/Θ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ,
ΟΜΟΙΟ ΣΟΤ ΑΡΧΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

59

ΕΞΕΣΑΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΠΟΤ ΤΝΕΠΑΓΕΣΑΙ ΜΕΙΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΩΝ Κ.Α

 Πρόταςη Επύλυςησ. Σο Λογιςμικό να δεύχνει 2 Κατατϊξεισ
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5.1.2.2.Β.Αντλίεσ θερμότητασ με θερμαινόμενο μζςο το νερό. Ε.Ε
811/2011 τησ Ε.Ε
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5.1.2.2.Β.Αντλίεσ θερμότητασ με θερμαινόμενο μζςο το νερό. Ε.Ε 811/2011
τησ Ε.Ε
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5.1.2.2.Β.Αντλίεσ θερμότητασ με θερμαινόμενο μζςο το νερό. Ε.Ε 811/2011
τησ Ε.Ε
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5.1.2.2.Β.Αντλίεσ θερμότητασ με θερμαινόμενο μζςο το νερό. Ε.Ε 811/2011
τησ Ε.Ε
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5.1.2.2.Β.Αντλίεσ θερμότητασ με θερμαινόμενο μζςο το νερό. Ε.Ε 811/2011
τησ Ε.Ε
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΣΟΣΕΕ - ΛΟΓΙΜΙΚΟ
 Κακϊσ θ μεγαλφτερθ ςτρζβλωςθ με τθ Νζα ΣΟΣΕΕ παρατθρείται λόγω τθσ
αρκετά αυξθμζνθσ τιμισ των SEER & SCOP , παρά και τισ μειωμζνεσ τιμζσ τουσ
(0,60 & 0,93 ςτθ μζςθ ηϊνθ αντίςτοιχα), το Κ.Α υςτερεί, με τιμζσ του 2010 ςε
EER 3,0 & COP 3,2 ,τθν ςτιγμι μάλιςτα που το Πρότυπο 626/2011 προβλζπει
και επιβάλει παράλλθλα βελτιωμζνεσ ενεργειακζσ αποδόςεισ ςτο μζλλον,
προτείνουμε το Κ.Α να λαμβάνει άλλεσ τιμζσ αν ειςαχκεί ςτο Λογιςμικό ΕΕR &
COP και άλλεσ όταν ειςάγονται SEER & SCOP. Αν δεν ςυμβεί θ μεταβολι
αυτι, κα ζχουμε διαρκϊσ βελτιωμζνθσ κατάταξθσ κτίρια λόγω τθσ μθ
<<εξζλιξθσ>> του Κ.Α το οποίο άλλωςτε δεν διατθρείται ςτακερό, κακϊσ
αλλάηει για το ίδιο κτίριο αν αλλάξει το ςφςτθμα κζρμανςθσ από Λζβθτα ςε
Αντ. Θερμότθτασ, αλλά και από τθν προθγοφμενθ ςτθν Νζα ΣΟΣΕΕ με τθν
πρόςκεςθ του 0,1 ςτο Uv των αδιαφανϊν επιφανειϊν. Πρόταςι μασ για το
Κ.Α οι τιμζσ αφετθρίασ του προτφπου 626/2011 για Α++ ςτο SEER (6,1) και
SCOP (4,6), ενϊ κατά +10% να αυξθκοφν και οι τιμζσ των EER (~3,3) και COP
(~3,52 για κατοικία και 3,1 για τριτογενι τομζα).Σο λογιςμικό πρζπει να
τροποποιθκεί ϊςτε να δζχεται επιλογι <<τικαρίςματοσ>> EER □ ι SEER □ και
αναλόγωσ τθσ επιλογισ να δίδει τιμζσ ςτο Κ.Α. Ομοίωσ όταν το
επικεωροφμενο διακζτει Α/Θ να επιλζγεται COP □ ι SCOP □ .Αντιςτοίχωσ ςτο
εξεταηόμενο κτίριο να μθν μειϊνονται ςτο 0,6 το SEER ςτθν ψφξθ και ςτισ Α/Θ
ςτθ Θζρμανςθ να λαμβάνεται το SCOP τθσ κερμισ ηϊνθσ αναλλοίωτο.
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ΚΕΝΑΚ 2017 (ΦΕΚ 2367 – 12/7/17)
ΚΕΝΑΚ 2017 -ΆΡΘΡΟ 5 Τπολογιςτικζσ μζθοδοι – Δεδομζνα
υπολογιςμοφ

ΚΕΝΑΚ 2010 - Αρ. Φφλλου 407
9 /4/2010 - ΆΡΘΡΟ 5 Δεδομζνα
υπολογιςμοφ

67

Από τθν Ιςτοςελίδα του ΑΔΜΗΕ (http://www.admie.gr/deltiaagoras/miniaia-deltia-energeias/) – Δωδεκάμθνο 2009 (Ιαν – Δεκ )
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Δωδεκάμθνο 2016 (Ιαν – Δεκ)
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ΚΕΝΑΚ 2017 – Άρκρο 8
3.1.3 ε όλα τα νζα κτίρια ι κτιριακζσ μονάδεσ είναι υποχρεωτικι θ κάλυψθ μζρουσ
των αναγκϊν ςε ηεςτό νερό χριςθσ από θλιοκερμικά ςυςτιματα.Σο ελάχιςτο
ποςοςτό του θλιακοφ μεριδίου ςε ετιςια βάςθ κακορίηεται ςε 60%.τα υφιςτάμενα
κτίρια ι κτιριακζσ μονάδεσ που ανακαινίηονται ριηικά, θ ωσ άνω υποχρζωςθ ιςχφει
ςτο βακμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Η υποχρζωςθ αυτι δεν ιςχφει:
- όταν οι ανάγκεσ ςε ΖΝΧ καλφπτονται από άλλα ςυςτιματα παροχισ ενζργειασ που
βαςίηονται ςε ΑΠΕ, ΗΘ, ςυςτιματα τθλεκζρμανςθσ ςε κλίμακα περιοχισ ι
οικοδομικοφ τετραγϊνου, κακϊσ και από αντλίεσ κερμότθτασ που προςφζρουν
ςθμαντικά μεγαλφτερο ποςοςτό κερμικισ ενζργειασ από αυτό που καταναλϊνουν
για τθ λειτουργία τουσ. τισ εν λόγω αντλίεσ κερμότθτασ ο εποχιακόσ βακμόσ
απόδοςθσ (SPF) πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από (1,15x1/θ), όπου "θ" είναι ο
λόγοσ τθσ ςυνολικισ ακακάριςτθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθν
κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ,
ςφμφωνα με τθν κοινοτικι οδθγία 2009/28/ΕΚ, και ςε κάκε περίπτωςθ
μεγαλφτεροσ από 3,3.
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ΚΕΝΑΚ 2017 – Άρκρο 8
 Παρατιρθςθ: Ο Μεγάλοσ υντελεςτισ Μετατροπισ τθσ

Ηλεκτρικισ ςε Πρωτογενι αποτελεί τροχοπζδθ ςτο να
κεωρθκοφν οι Α/Θ ωσ <<Εναλλακτικό φςτθμα Παροχισ
Ενζργειασ (Α.Π.Ε)>> ςφμφωνα με τον Ν 3851/2010 – ΦΕΚ
85/Α/4-6-10 -Άρκρο 10 Εφαρμογι Α.Π.Ε. ςτα κτίρια Παράγραφοσ 2.
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 ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α
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