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Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: 

Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα 

επαγγέλματα στην πράξη

Χαρίσιος Αχίλλας

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Βιώσιμη Ανάπτυξη

βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα κάποιου να επιβιώσει

η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων γενεών 

χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες 
(Brundtland, 1987 - Πρ. Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη)

η ανάπτυξη που παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη φροντίζοντας τις ανάγκες της 

παρούσας και των μελλοντικών γενεών. 
(Agenda  21, 1992 - Διεθνής Συνδιάσκεψη του Ρίο)

Maastricht 1992 Amsterdam 1997 Johannesburg 2002

Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Η Βιώσιμη Ανάπτυξη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε παγκόσμιο 

επιχειρηματικό επίπεδο υπό την πίεση μιας σειράς κρίσιμων παραγόντων

H Shell επενδύει στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα της φέρει η 

επόμενη γενιά βιοκαυσίμων

Η General Electric με τη σειρά προϊόντων που έχει ως στόχο την 

αποδοτικότερη χρήση ενέργειας

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί 

τη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο ως πράξης ευθύνης όσο και 

ως στρατηγικής αναγκαιότητας για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ανακυκλώνει βιομηχανικά υποπροϊόντα και βοηθάει τα σχολεία να

γνωρίσουν τα οφέλη της ανακύκλωσης μετάλλου.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης αξιοποιεί εναλλακτικά

καύσιμα κατά την παραγωγική του διαδικασία.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
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Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

� Βιοκλιματική αρχιτεκτονική

� Περιβαλλοντική διαχείριση

� Βιοποικιλότητα

� Οικότοποι

� Υδάτινοι πόροι

� Γκόλφ & περιβαλλοντική διαχείριση

� Ενέργεια

� Διαχείριση αποβλήτων

� Τοπική κοινωνία (πολιτισμός, τοπικά 

προϊόντα)

� Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 

(λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, 

ηλιακή ενέργεια)

� Ανακύκλωση (χαρτιού, αλουμινίου, 

γυαλιού, πλαστικού, λαδιού, 

μπαταριών)

� Τοποθέτηση μειωτών ροής νερού

� Πιλοτική κομποστοποίηση οργανικών 

απορριμμάτων

Το 2009 το Sani Resort βραβεύτηκε με το 

«Πράσινο Κλειδί» (Green Key) από το 

Ίδρυμα Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
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� Η επιχειρηματικότητα:

� Σημαίνει τον άριστο τρόπο οργάνωσης και συνδυασμού των συντελεστών της

παραγωγής για τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών.

� Εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών, καθώς και

της δημιουργικής μίμησης κάθε πρωτοποριακής επιχειρηματικής προσπάθειας.

� Εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου.

� Εκφράζει την ικανότητα κάποιου να διαβλέπει, να αναγνωρίζει και να αξιοποιεί

τις ευκαιρίες κέρδους που δημιουργούνται στην αγορά, η οποία συνήθως

λειτουργεί με ατέλειες.

� Μπορεί να ασκηθεί, συνδυάζοντας όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

� Μια αναδυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που περιγράφεται

με τον όρο "Πράσινη Επιχειρηματικότητα" είναι η επιχειρηματική

δραστηριοποίηση που ενσωματώνει την προστασία του περιβάλλοντος

στην καθημερινή αντίληψη και λειτουργία της.

� Η "Πράσινη Επιχειρηματικότητα", ειδικότερα, εστιάζεται στην κάλυψη δύο

βασικών αναγκών των σύγχρονων πολιτών και κοινωνιών:

� στην ποιότητα της ζωής,

� στη διατήρηση και την ήπια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.

� Η οικονομική κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Περιβαλλοντική

Επιχειρηματικότητα.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα
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� Η οικονομική κρίση έχει κάνει τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τα όρια

της αντοχής τους.

� Η κρίση οδηγεί τις περισσότερες πρόσωπο με πρόσωπο με τις χρόνιες

αδυναμίες τους, που πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν, όπως και να βρουν

και λύσεις ωφέλιμες για την επιβίωσή τους.

� Οι πιο διορατικές εξ αυτών ανακαλύπτουν ευκαιρίες στο ευρύτερο

περιβάλλον των ανακατατάξεων που δημιουργεί η κρίση.

� Την ίδια στιγμή, οι οικονομικοί παράγοντες και το χρηματοπιστωτικό

σύστημα αντιλαμβάνονται αντίστοιχα την Περιβαλλοντική - Πράσινη

Επιχειρηματικότητα ως νέο πεδίο για επενδύσεις και οικονομικά οφέλη.

Οικονομική Κρίση και Πράσινη Επιχειρηματικότητα

� Η προσέγγιση στην οικολογική διάσταση συμβάλλει στην καινοτομία που

προστάζει η εποχή.

� Τα πεδία ανάπτυξης στα οποία κινείται η πράσινη επιχειρηματικότητα

είναι

� Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

� Οικοδιαχείριση του νερού

� Ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων

� Βιολογικά αγροτικά προϊόντα

� Επενδύσεις για το πράσινο στο αστικό περιβάλλον

� Οικολογικά - βιοκλιματικά κτίρια

Οικονομική Κρίση και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
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Το επάγγελμα του 

Ενεργειακού Επιθεωρητή

� Η ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου διεξάγεται αποκλειστικά από

επιθεωρητή εγγεγραμμένο στο μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών

κτηρίων.

� Το πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων

παρουσιάζεται:

� στο νόμο 3661/2008 και στις τροποποιήσεις του με τους νόμους 3851/2010 και 3889/2010.

� στον Κ.Εν.Α.Κ.

� στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 σχετικά με τις παραμέτρους υπολογισμού της ενεργειακής

απόδοσης κτηρίων.

� στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-4/2010 σχετικά με τα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίου, τα οποία

παρουσιάζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τα οποία κατευθύνουν τον επιθεωρητή για τα δεδομένα που

πρέπει να συλλέξει και τους τρόπους συλλογής και προσδιορισμού τους.

� στο Π.Δ. 100/2010.

� σε τρεις διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Ενεργειακοί επιθεωρητές
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Ενεργειακοί επιθεωρητές

� Στάδια ενεργειακής επιθεώρησης: 

1. Ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης.

2. Ηλεκτρονική έκδοση του αριθμού πρωτοκόλλου της ενεργειακής 

επιθεώρησης.

3. Επιθεώρηση του κτηρίου με επί τόπου επίσκεψη. 

4. Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτηρίου.

5. Συστάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτηρίου.

6. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου (ΠΕΑ).

� Προσδιορισμός της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας (kWh/m2/έτος) για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, 

ζ.ν.χ. και φωτισμό (τριτογενή τομέα)

Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτηρίου         
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Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτηρίου         

� Τα αποτελέσματα των υπολογισμών περιλαμβάνουν

� Την ειδική τελική ετήσια κατανάλωση ενέργειας* [kWh/m2/έτος] 

για κάθε τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό κ.τ.λ.) και ανά 

είδος καυσίμου. 

* Ως ειδική κατανάλωση ενέργειας νοείται η ετήσια καταναλισκόμενη 

ενέργεια ανά μονάδα θερμαινόμενης επιφάνειας του κτηρίου 

[kWh/m2/έτος]

� Την ειδική ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για κάθε 

τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, κ.ά.) και ανά είδος 

καυσίμου ανά χρήση [kWh/m2/έτος].

� Τις εκπομπές CO2 ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμό 

κ.τ.λ.) και είδος καυσίμου [kg CO2/m2/έτος].

� Την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου (Α+, Α, Β+, Β, Γ, κ.τ.λ.).

Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτηρίου         
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� Σε κτήρια που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ, ο 

επιθεωρητής πρέπει να προτείνει 

τουλάχιστον μία σύσταση

ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου.

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

� Αρχικά ελέγχεται η ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου και πόσο υπερβαίνει την 

ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2/έτος).

� Υψηλές τιμές φορτίων για θέρμανση:

� Το κτήριο δε διαθέτει θερμομόνωση ή η θερμομόνωση που διαθέτει δεν 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις θερμομονωτικής επάρκειας σύμφωνα με 

τον ΚΕνΑΚ.

� Τα κουφώματα του κτηρίου έχουν υψηλή θερμοπερατότητα.

� Οι απώλειες λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες (χαμηλή 

αεροστεγανότητα κουφωμάτων) είναι πολύ υψηλές.

� Η παροχή νωπού αέρα από τα συστήματα μηχανικού αερισμού είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη.

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         
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� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

� Υψηλές τιμές φορτίων ψύξης:

� Η σκίαση είναι ανεπαρκής.

� Η ηλεκτρική ισχύς (kW) των συστημάτων φωτισμού είναι πολύ μεγάλη.

� Η παροχή νωπού αέρα από τα συστήματα μηχανικού αερισμού είναι πολύ 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη.

� Το κτήριο δε διαθέτει θερμομόνωση ή η θερμομόνωση που διαθέτει δεν 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις θερμομονωτικής επάρκειας σύμφωνα με 

τον ΚΕνΑΚ.

� Οι απώλειες λόγω διείσδυσης αέρα από τις χαραμάδες (χαμηλή 

αεροστεγανότητα κουφωμάτων) είναι πολύ υψηλές.

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

� Υψηλές τιμές κατανάλωσης θερμικής ενέργειας για θέρμανση χώρων:

� Το κτήριο παρουσιάζει πολύ υψηλά θερμικά φορτία για τη θέρμανση 

χώρων, οπότε εξετάζονται οι λόγοι της πρώτης περίπτωσης (υψηλές τιμές 

φορτίων για θέρμανση).

� Το κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής θερμικής ενέργειας με πολύ 

χαμηλή θερμική απόδοση.

� Το σύστημα παραγωγής θερμικής ενέργειας χρησιμοποιεί καύσιμο με 

μεγάλο συντελεστή μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια (π.χ. ηλεκτρική 

ενέργεια).

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         
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� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

� Υψηλές τιμές κατανάλωσης ψυκτικής ενέργειας για ψύξη χώρων:

� Το κτήριο παρουσιάζει πολύ υψηλά ψυκτικά φορτία για την ψύξη χώρων, 

οπότε εξετάζονται οι λόγοι της δεύτερης περίπτωσης (υψηλές τιμές 

φορτίων ψύξης).

� Το κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής ψύξης με πολύ χαμηλή ψυκτική 

απόδοση.

� Το κτήριο διαθέτει σύστημα διανομής ψυκτικής ενέργειας με ανεπαρκή 

θερμομόνωση ή χωρίς θερμομόνωση - Οι ψυκτικές απώλειες του δικτύου 

διανομής είναι πολύ υψηλές.

� Το κτήριο διαθέτει τερματικές μονάδες με φθορές και ανεπαρκή 

συντήρηση.

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

� Υψηλές τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για παραγωγή ζ.ν.χ.:

� Το κτήριο δε διαθέτει ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ζ.ν.χ.

� Το  κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής ζ.ν.χ. με πολύ χαμηλή θερμική 

απόδοση.

� Το σύστημα παραγωγής ζ.ν.χ. χρησιμοποιεί καύσιμο με μεγάλο συντελεστή 

μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια).

� Το κτήριο διαθέτει σύστημα διανομής ζ.ν.χ. με ανεπαρκή θερμομόνωση ή 

χωρίς θερμομόνωση - Οι θερμικές απώλειες του δικτύου διανομής ζ.ν.χ. 

είναι πολύ υψηλές.

� Το κτήριο διαθέτει σύστημα αποθήκευσης του ζ.ν.χ. με φθορές και 

ανεπαρκή συντήρηση. 

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         
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� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

� Υψηλές τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό:

� Η ηλεκτρική ισχύς (kW) των συστημάτων φωτισμού είναι πολύ μεγάλη, με 

αποτέλεσμα η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό να είναι 

ιδιαίτερα υψηλή.

Γενικός κανόνας: Προκειμένου το κτήριο να ταξινομηθεί σε ενεργειακή κατηγορία 

καλύτερη από τη Β πρέπει να διαθέτει:

� Καλύτερη θερμομόνωση από το κτήριο αναφοράς.

� Καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές στα Η/Μ συστήματά.

� Περιορισμό στις θερμικές/ψυκτικές απώλειες σε σχέση με το κτήριο αναφοράς.

� Να χρησιμοποιεί όσο τον δυνατόν περισσότερα συστήματα αξιοποίησης 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ηλιακούς συλλέκτες και Φ/Β).

� Να διαθέτει διατάξεις αυτόματου ελέγχου για περιορισμό τελικών 

καταναλώσεων.

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

� Ενεργειακή και οικονομική αξιολόγηση διαφόρων σεναρίων:

� Επεμβάσεις ενεργειακής βελτίωσης κτηριακού κελύφους (θερμομόνωση 

εξωτερικών τοίχων, οροφής, δαπέδου, αντικατάσταση ή αεροστεγανότητα

κουφωμάτων κ.τ.λ.).

� Αναβάθμιση ή αντικατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων με νέες υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ζ.ν.χ., κλιματιστικές 

μονάδες διαχείρισης αέρα, μονάδες εξαερισμού, μονάδες φωτισμού, 

διατάξεις αυτοματισμών κ.τ.λ.).

� Εφαρμογή παθητικών συστημάτων και εναλλακτικών συστημάτων 

παραγωγής ενέργειας (ηλιακοί χώροι, ηλιακοί συλλέκτες, Φ/Β, 

συμπαραγωγή θερμικής & ηλεκτρικής ενέργειας).

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         
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� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

� Εντοπισμός προβλημάτων και επιλογή επεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

Τοίχος Trombe



15

� Προτεινόμενες παρεμβάσεις

1. Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

2. Θερμομόνωση οροφής

3. Διπλά υαλοστάσια

4. Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων

5. Νέες κεντρικές θερμάνσεις

6. Κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου

7. Θερμοστάτες αντιστάθμισης

8. Θερμοστάτες χώρων

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

9. Εξωτερική σκίαση

10. Ανεμιστήρες οροφής 

11. Νυχτερινός αερισμός

12. Ηλιακοί συλλέκτες για ζ.ν.χ.

13. Λαμπτήρες υψηλής απόδοσης

14. BEMS

15. Αεροστεγάνωση

16. Κλιματιστικά υψηλής απόδοσης

1. Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων

2. Θερμομόνωση οροφής

3. Διπλά υαλοστάσια
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� Προτεινόμενες παρεμβάσεις

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         

� Αξιολόγηση συστάσεων με οικονομοτεχνικά και ενεργειακά 

κριτήρια

� Οι συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου 

θα πρέπει:

� να είναι ιεραρχημένες 

� να περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή

� να προσδιορίζουν το αρχικό κόστος επένδυσης (€)

� να προσδιορίζουν τα ενεργειακά οφέλη των παρεμβάσεων: 

� εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) 

� ποσοστό (%) επί της αρχικής υπολογιζόμενης πρωτογενούς ενέργειας

� εκτιμώμενη τιμή εξοικονομούμενης ενέργειας (€/kWh)

� εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2 (kg/m2)

� να προσδιορίζουν την περίοδο αποπληρωμής κάθε πρότασης

Συστάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου         
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

Παράδειγμα Εφαρμογής Λογισμικού

Εξοχική κατοικία

Εξοχική κατοικία

ΤΥΠΟΣ: Δυόροφη μονοκατοικία

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 1996

ΘΕΣΗ: Βάμος Χανίων

ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ: 3 m

ΥΨΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 3 m

ΠΑΧΟΣ ΠΛΑΚΑΣ: 0,2 m

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 83,06 m2

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ: 249,18 m3

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 83,06 m2

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ: 249,18 m3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
Φέρων οργανισμός από σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωσης από διάτρητες 

οπτόπλινθους

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ:

Ανοιγόμενο κούφωμα με μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή και δίδυμο 

υαλοπίνακα, διάκενου αέρα 6mm, ποσοστό πλαισίου 20%, αεροστεγές με 

πιστοποίηση

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:
0,6 W/m2K

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ        

ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΩΤΗΣ:
2,75 W/m2K

ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ 

ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
3,1 W/m2K

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΩΝ: Ανοιχτόχρωμο επίχρισμα

ΚΑΤ. ΒΑΘΟΣ ΕΔΡΑΣΗΣ: 0,25 m

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΚΑΣ: 24 m

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ: 2 Κλιματιστικές μονάδες 12000 BTU ή 3,52 kW (δεκαετίας)

ΖΝΧ: Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 45 λίτρων, 3 kW - Πλευρικές απώλειες: 2%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: Τύπος Γ'

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για το δάπεδο του Η/Χ στον α' όροφο θεωρείστε συντ. σκίασης 0,7
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Εξοχική κατοικία

Ευχαριστώ για την προσοχή!


