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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΜΟΝΩΣΗ

Ο χειμώνας 
έφτασε. 
Η σκέψη όλων που 
αλλού στο κόστος 
θέρμανσης. Για 
το λόγο αυτό το 
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ 
προσπαθεί να σας 
ενημερώσει με τον 
καταλληλότερο 
τρόπο ώστε να 
επιλέξετε τον 
πιο οικονομικό, 
εναλλακτικό 
και φιλικό προς 
το περιβάλλον  
τρόπο θέρμανσης, 
επιλέγοντας πάντα 
επαγγελματίες του 
Νομού Καβάλας οι 
οποίοι ξεχωρίζουν 
για την αξιοπιστία 
και την συνέπεια 
τους.

 Εν μέσω κρίσης  
υπάρχουν λύσεις, 
δεν αρκεί παρά να 
αφιερώσετε λίγο 
από τον ελεύθερο 
σας χρόνο ώστε να 
ενημερωθείτε με 
τον καταλληλότερο 
τρόπο. Το 
συγκεκριμένο 
ένθετο ευχόμαστε 
να σας  φανεί 
χρήσιμο και να σας 
απαλλάξει από τον 
κόπο της έρευνας 
αγοράς εν μέσω 
οικονομικής κρίσης. 

Για να μην είναι το 
κρύο «τσουχτερό».
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Της Ευαγγελίας Σιδέρη
Συμβούλου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Αυτόν τον Χειμώνα ζεσταθείτε ΠΟΙΟΤΙΚΑ 
και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ με…ΥΓΡΑΕΡΙΟ!!!

Το υγραέριο είναι ένα καύσιμο με καθαρή 
και αποτελεσματική καύση και μία ζωτική 
πηγή ενέργειας για εκατοντάδες εκατομμύ-

ρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, στην 
Ελλάδα αποτελεί μια πολύ σημαντική εναλλακτι-
κή πηγή ενέργειας πολλαπλών χρήσεων, εξαιρε-
τικά οικονομική, οικολογική και εύκολη στη χρή-
ση, παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση.
Το υγραέριο μπορεί να παράγει θερμότητα, ψύξη 
και ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις απώλειες, 
τη μόλυνση του περιβάλλοντος και το κόστος. Γι’ 
αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο μα-
γείρεμα, στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, 
στη θέρμανση και στη ψύξη κάθε τύπου κτηρίου, 
όσο και στη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας και θερμότητας. Είναι ιδανικό τόσο για κατοι-
κίες, όσο και για επαγγελματικούς χώρους, όπως 

τα ξενοδοχεία, οι βιομηχανίες εκτροφής πουλε-
ρικών, τα θερμοκήπια, τα εστιατόρια, τα αρτο-
ποιία, τα πλυντήρια ρούχων και τα τυροκομεία.

Πλεονεκτήματα Υγραερίου
• Εξοικονόμηση χρημάτων σε ποσοστό 45 - 55%.
•  Εύκολη, οικονομική και εντελώς αυτόνομη χρή-
ση και συντήρηση της εγκατάστασης.
•  Χαμηλό κόστος λειτουργίας συσκευών.
•  Χαμηλό κόστος διαχείρισης καυσίμου.
•  Πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη σε σχέση με τα 
υπόλοιπα καύσιμα.
•  Η τιμή του είναι άκρως ανταγωνιστική και η 
απόδοσή του σταθερή. 
•  Εξαιρετικά υψηλός ενεργειακός βαθμός απόδο-
σης καύσης. Αυτό το κάνει έως και πέντε φορές 
πιο αποδοτικό από τα παραδοσιακά καύσιμα.
•  Δεν είναι τοξικό και σε περιπτώσεις διαρρο-
ών δεν επιβαρύνει το έδαφος, το νερό, ούτε τον 
υδροφόρο ορίζοντα, όπως άλλα καύσιμα. 
•  Μπορεί κάποιος να το έχει όλες τις εποχές του 
χρόνου, όλο το 24ωρο ακόμη και στο πιο απομα-
κρυσμένο σημείο της Ελλάδας. 

Συγκρατημένα 
αισιόδοξος εμ-
φανίστηκε ο 
πρόεδρος βεν-
ζινοπωλών Κα-

βάλας, Φώτης Πούλος, 
για τη μείωση του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλω-
σης από την κυβέρνηση. 
Ερωτηθείς για τις εκτι-

μήσεις του, με δηλώσεις 
στο «Χ» ανέφερε ότι «οι 
πληροφορίες που έχω 
από τις επαφές μου με 
την Ομοσπονδία, είναι 

ότι κατά πάσα πιθανό-
τητα η κυβέρνηση θα τη-
ρήσει τη δέσμευσή της 
και θα προχωρήσει σε 
μείωση του Ε.Φ.Κ. Έτσι, 
θα πάμε στα επίπεδα του 
2011, στα 60-70 ευρώ το 
χιλιόλιτρο, δηλαδή 6-7 
λεπτά το λίτρο, συν τον 
Φ.Π.Α. Αυτή τη στιγμή εί-
μαστε στα 300 ευρώ στο 
χιλιόλιτρο. 

Αυτό σημαίνει ότι ο κα-
ταναλωτής θα αγορά-
ζει πετρέλαιο με τιμή 
στα 0,60-0,65 ευρώ το 
λίτρο και δε θα υπάρχει 
το μπλέξιμο με την επι-
στροφή φόρου. 

Υπήρχαν πολλές δημο-
σιογραφικές πληροφο-
ρίες, ότι στο μνημόνιο 
έχουν υπογραφεί διαφο-
ρετικά πράγματα, πως 
δε θα τηρηθεί η εξαγγε-
λία Μάρδα. 

Σίγουρα, φτάσαμε στις 
αρχές Οκτωβρίου κι ακό-
μη δεν έχει ξεκαθαρίσει 
το πλαίσιο. 

Θεωρώ ότι μέχρι τις 10 
του μήνα θα έχει περά-
σει σε επίσημες ανακοι-
νώσεις η κυβέρνηση και 
πολύ περισσότερο, θα 
τηρήσει την προεκλογι-
κή της εξαγγελία. 

Δεν πρέπει να ξαναζή-
σουμε τις ασχήμιες των 
προηγούμενων ετών και 
όσα πέρασαν πολλοί κα-
ταναλωτές. 

Με πολυκατοικίες να μη 
γεμίζουν τους καυστή-
ρες τους ή πολίτες να δι-
αμένουν σε κρύα σπίτια 
λόγω της υψηλής τιμής 
του πετρελαίου θέρμαν-
σης».

«Μεγάλο το 
ενδιαφέρον για 

παραγγελίες, νωρίτερα 
από τα προηγούμενα 
χρόνια»

Αναφορικά με το αν οι 
πολίτες έχουν εκδηλώ-
σει ενδιαφέρον για πα-
ραγγελίες, σημείωσε: «Η 
εξαγγελία Μάρδα στη 
Βουλή για de facto κα-
τάργηση του Ε.Φ.Κ., μέχρι 
σήμερα υπήρξαν πολ-
λά τηλέφωνα και μεγά-
λο ενδιαφέρον από τους 
καταναλωτές από πολύ 
νωρίς, σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα τρία χρό-
νια, ενώ πολλοί διαχει-
ριστές έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία για να λειτουρ-
γήσουν και πάλι οι καυ-
στήρες στις πολυκατοι-
κίες. Μένει να δούμε να 
υλοποιηθεί η άρση αυ-
τού του άδικου μέτρου, 
που ίσχυσε τα τελευταία 
χρόνια».

Δημήτρης Μπουντάς

«Θα τηρήσει 
τη δέσμευσή της 

η κυβέρνηση»

«Θα τηρήσει 
τη δέσμευσή της 

η κυβέρνηση»
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αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
των αντλιών Atlantic 
στον νομό Καβάλας

Μαυροσκολίδου 
Μαρία

Βενιζέλου 52
Χρυσούπολη

Τηλ: 2591023193
Fax: 2591047148

email: info@therman.gr

Αντλίες θερμότητας ATLANTIC με τεχνολογία DC Inverter
Ο Γαλλικός οίκος ATLANTIC διαθέτει πολυετή τεχνογνωσία στις αντλίες θερμότητας αέρος – νερού και κατέχει μια από τις πρώτες 
θέσεις σε πωλήσεις στην Γαλλική αγορά. Στην Ελληνική αγορά διαθέτει μία μεγάλη γκάμα αντλιών θερμότητας διαιρούμενου 
τύπου split ή monobloc με τεχνολογία inverter υψηλής απόδοσης από 4 έως 16 kW για ψύξη και θέρμανση. 

Το βασικό πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας Atlantic είναι ο μοναδικής τεχνολογίας ελικοειδής σωληνωτός 
εναλλάκτης θερμότητας αντιστρόφου ροής που μεταφέρει την ενέργεια από το ψυκτικό μέσο στο νερό, ο οποίος 
είναι κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Ο εναλλάκτης είναι ενσωματωμένος εντός ενός δοχείου αδρανείας ώστε να αποδίδει σε όλη του την 
επιφάνεια προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα:

	Καλύτερη ροή νερού με ευρύχωρα περάσματα ώστε να έχει μικρότερη πτώση πίεσης και σταθερή 
απόδοση σε όλη την διάρκεια ζωής του αφού δεν έχει κίνδυνο να βουλώσει από τυχών βρομιές που 
δημιουργούνται με το χρόνο στα συστήματα θέρμανσης με νερό.   

	Μέγιστη μεταφορά θερμότητας χωρίς απώλειες στο περιβάλλον, αφού όλη η μεταφορά θερμότητας γίνεται εντός του δοχείου 
αδρανείας. 

	Ο ελικοειδής σχεδιασμός του εναλλάκτη και η αντίστροφη ροή σε σχέση με το ψυκτικό μέσο, επιτρέπει την σταδιακή και ομαλή 
θέρμανση του νερού σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 

	Η ενσωμάτωση του εναλλάκτη μέσα στο δοχείο αδρανείας, στην υδραυλική μονάδα, αυξάνει την ποσότητα του νερού σε αυτή και 
αξιοποιεί στο έπακρο την τεχνολογία inverter της αντλίας, μειώνοντας σημαντικά τα start-stop της και άρα την κατανάλωση ενέργειας.  

	Οι μεταβολές της παροχής του νερού προσαγωγής (είτε λόγο της ύπαρξης θερμοστατικών κεφαλών σε σώματα, είτε συστημάτων 
αυτονομίας) δεν επηρεάζουν την λειτουργία της αντλίας με συχνά ανάματα και σβησίματα αυτής.

	Δεν απαιτείται η εγκατάσταση εξωτερικού δοχείου αδρανείας που και το αρχικό κόστος εγκατάστασης επιβαρύνει αλλά και μειώνει 
σημαντικά (κατά περίπου 25%) το βαθμό απόδοσης COP της αντλίας αυξάνοντας αντίστοιχα την κατανάλωση. 

	Δεν απαιτείτε προστασία του εναλλάκτη από παγετό αφού αυτός προστατεύεται μέσα στο μονωμένο δοχείο αδρανείας.

	Λόγο της ειδικής κατασκευής του επιτρέπει τον εύκολο και χωρίς προβλήματα συνδυασμό της αντλίας θερμότητας Atlantic τόσο με 
τον υπάρχοντα λέβητα πετρελαίου ή αερίου, όσο και με συστήματα ηλιακής υποβοήθησης αφού δεν έχει όρια στην θερμοκρασία 
νερού που θα δεχθεί.  

Επίσης οι αντλίες θερμότητας Atlantic διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ελέγχου Siemens με πραγματική εξωτερική 
αντιστάθμιση με πραγματικές καμπύλες λειτουργίας (και σύστημα auto-adapt) ώστε να προσαρμόζουν αυτόματα την 
απόδοσή τους με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης. Ο έλεγχος και ο χειρισμός της αντλίας είναι πολύ εύκολος στον 
τελικό χρήστη και υπάρχει διαθέσιμο και Ελληνικό μενού χρήσης. 

Επίσης όλες οι αντλίες της Atlantic έχουν εξελιγμένη λειτουργία DC inverter, η οποία μπορεί να μεταβάλει την ισχύ της 
αντλίας από 16 έως και 100%. Έτσι η αντλία μπορεί να λειτουργεί ως inverter σχεδόν όλη την διάρκεια λειτουργίας της 
επιτυγχάνοντας πολύ υψηλό ετήσιο βαθμό απόδοσης (SPF) και άρα μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τις 
άλλες αντλίες και τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης με πετρέλαιο ή αέριο. 
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Χαλύβδινος λέβη-
τας στερεών καυσί-
μων σχεδιασμένος με 
την τελευταία τεχνο-
λογία στον τομέα καύ-
σης ξύλου - μπρικέ-
τας - πέλλετ. 

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΣΕΙΡΑΣ DL - 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ 
ΛΕΒΗΤΑΣ 
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΥΣΗΣ

Οι λέβητες PUMA 
THERM σχεδιά-
στηκαν σύμφω-
να με τα πρότυ-
πα EN303 και 
DIN 4702 και είναι 
κατάλληλοι για 
ε γ κα τ α σ τ ά σ ε ι ς 
θέρμανσης νερού.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
AC 35 - AC 300

Χαλύβδινοι λέβητες υψηλής τε-
χνολογίας με σχεδιασμό του 
θαλάμου καύσης ώστε να με-
γιστοποιεί την φόρτωση του 
καυσίμου. Οι λέβητες διαθέ-
τουν μεγάλο θάλαμο καύσης 
για μεγάλη αυτονομία, αρκεί 
2- έως 3 φορές την ημέρα να 
βάλετε ξύλα. 

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ 
AC - ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ 

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ 
ΚΑΥΣΗΣ

Ο Λέβητας της PUMATHERM είναι κα-
τασκευασμένος για να χρησιμοποιεί 
πολλαπλά καύσιμα: Pellet - Κουκούτσια 
ελιάς - Αμύγδαλα - Φουντούκια - Ροδά-
κινα - Πυρήνα κ.α. Επίσης μπορεί εξί-
σου αποδοτικά να λειτουργήσει και με 
Ξύλα - Μπριγκέτα - Κάρβουνο.

ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - ΞΥΛΟΥ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ 
ΒΙΟΜΑΖΑ - PELLET - ΞΥΛΟ

COMPACT (25.000 
Kcal/h - 35.000 Kcal/h)
Οι λέβητες PUMA 
THERM συνδυάζουν:
    Τον καλύτερο βαθμό 
απόδοσης
    Την εύκολη συντή-
ρηση
    Τον χαμηλότερο θό-
ρυβο
    Την μεγαλύτερη δι-
άρκεια ζωής

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ COMPACT 

AC25 & AC35

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΛΕΒΗΤΑ 
PELLET PUMATHERM: • Αυτόματη 
ανάφλεξη • Αυτόματος έλεγχος δο-
σολογίας pellet • Λογισμικό ρύθμι-
σης της καύσης για βέλτιστη από-
δοση • Ηλεκτρονική ρύθμιση δοσο-
λογίας αέρα • Φιλικό προς τον χρή-
στη σύστημα με ψηφιακή οθόνη •  
Αυτόματος καθαρισμός (κάθετα δι-
αφράγματα) •  Εύκολο στην συντή-
ρηση • Υψηλή απόδοση 90%

ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ 

COMPACT ΑΜ 22 & ΑΜ 30

Ο ατομικός λέβη-
τας είναι η ΛΥΣΗ 
στο πρόβλημα 
της θέρμανσης, 
γιατί είναι ολο-
κληρωμένο συ-
γκρότημα λεβη-
τοστασίου προ-
σαρμοσμένο 
στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης 
τεχνολογίας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Εν όψει του χει-
μώνα που πλη-
σιάζει θα δια-
βάσετε έναν 
αναλυτικό οδη-

γό για οικονομικότε-
ρες μορφές θέρμανσης 
σε σχέση με το πετρέ-
λαιο. Σε συνεργασία με 
τον μηχανικό παραγω-
γής και διοίκησης, ειδι-
κό στις εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας Τάσο Καρ-
καντζέλη, σας παραθέ-
τουμε όλα όσα θέλετε να 
γνωρίζετε, αν αποφασί-
σετε να χρησιμοποιήσε-
τε φυσικό αέριο, πέλλετ, 
αεροπομπούς ή οποιο-
δήποτε άλλο θερμαντικό 
μέσο στο χώρο σας. 

Καυστήρας 
Βιομάζας - Πέλλετ
Τα πελλετ ή η βιομάζα εί-
ναι απολύτως οικολο-
γικά. Παράγονται από 
υπολείμματα επεξεργα-
σίας ξύλου ή από υπο-
λείμματα αγροτικών 
καλλιεργιών.

Για την κατασκευή των 
πέλλετ δεν απαιτείται 
η κοπή δέντρων. Έχουν 
κυλινδρικό σχήμα με δι-

άμετρο από 6 χιλιοστά 
έως και 10 χιλιστά και 
μήκος από 10 χιλιοστά 
έως και 50 χιλιοστά.

Τα πέλλετ καίγονται σε 
καυστήρα αυτόματης 
λειτουργίας και μεταφέ-
ρονται από το σιλό με 
κοχλία στην εστία καύ-
σης. Οι συσκευασίες πέλ-
λετ διατίθενται συνήθως 
σε σάκους των 15 κιλών, 
ενώ το προϊόν προσφέ-
ρει θέρμανση με οικονο-
μία της τάξεως του 40%.

Αντλία 
Θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας 
λειτουργούν σαν εξελιγ-
μένο air condition δηλα-
δή απορροφούν τη θερ-
μική ενέργεια που υπάρ-
χει στην ατμόσφαιρα 
(αεροθερμία) ή στη γη 
(γεωθερμία) και παρά-
γουν κρύο ή ζεστό νερό 
για την ψύξη ή θέρμανση 
κτιρίων και ζεστό νερό 
χρήσης.

Οι αντλίες θερμότητος 
είναι μηχανές μεταφο-

ράς κυρίως (και όχι πα-
ραγωγής) θερμικής ενέρ-
γειας από ένα χώρο με 
χαμηλότερη θερμοκρα-
σία, σε ένα χώρο με υψη-
λότερη. Βασίζονται στο 
φαινόμενο της ψύξης 
ενός υγρού όταν αυτό 
εξαερώνεται. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα 
είναι το χέρι μας που ψύ-
χεται όταν βάζουμε οι-

νόπνευμα (εξαερώνεται 
το οινόπνευμα).

Η τεχνολογία δεν εί-
ναι και τόσο καινούρια, 
αλλά χρησιμοποιούνταν 
κυρίως για τις ανάγκες 
ψύξης (ψυγεία, καταψύ-
κτες, κοινά κλιματιστι-
κά ψύξης κ.ά), όπου όλο 
το ζητούμενο έργο πα-
ράγεται από τα μηχανή-

ματα χωρίς επαφή ούτε 
και ωφέλεια από το πε-
ριβάλλον. Αν όμως ανα-
στραφεί ο κύκλος λει-
τουργίας τους, τότε πα-
ράγουν αντί ψύξης θερ-
μότητα και εφ’ όσον έλ-
θουν σε επαφή με το πε-
ριβάλλον, προσλαμβά-
νουν την απαιτούμενη 
θερμότητα από αυτό, 
(ατμόσφαιρα, γη, θάλασ-

σα, υπόγεια νερά κλπ), 
χωρίς ουσιαστική δαπά-
νη για παραγωγή ενέρ-
γειας.

Ενεργειακό Τζάκι
Σε πρώτο επίπεδο, οι δι-
αφορές, που παρουσιά-
ζει ένα συμβατικό τζά-
κι - παλαιού τύπου - σε 

Πώς να ζεστάνετε οικονομικά το σπίτι σας

συνέχεια στη σελ. 6



Επίσημος ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ της BOSCH / BUDERUS

Τεχνική υποστήριξη ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
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Συστήματα Θέρμανσης
BOSCH - Buderus
Τεχνολογία αιχμής για θέρμανση με 
υποστήριξη από την ηλιακή ενέργεια.
Ο συνδυασμός συμβατικών συστημάτων 
θέρμανσης με τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, προσφέρει τεράστια 
πλεονεκτήματα. Για κάθε απαίτηση 
συμβατικών συστημάτων θέρμανσης, 
ηλιακών θερμικών συστημάτων, ή 
συστημάτων αντλιών θερμότητας, η Bosch-
Buderus προσφέρει μια πλήρη σειρά 
προϊόντων και επιλογών αποτελώντας 
για εσάς έναν κεντρικό προμηθευτή. Αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες της Bosch-Buderus εγγυώνται τέλεια διαλειτουργικότητα για μέγιστη 
οικονομία, απόδοση και ασφάλεια.

Διαθέτουμε ευρεία γκάμα προϊόντων που καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες 
θέρμανσης:
•  Λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου ισχύος μέχρι 1450kW και με βαθμούς απόδοσης 
έως 95%
•  Συστοιχίες επίτοιχων λεβήτων αερίου συμπύκνωσης (400kW σε μόλις 1 m2) με συνολική 
ισχύ έως 1000kw και σε βαθμούς απόδοσης έως 109% χάρη στην τεχνολογία συστημάτων 
ελέγχου-διαχείρισης

Ζεστό νερό με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του ήλιου: ηλιοθερμικά συστήματα και αντλίες 
θερμότητας 
    Ολοκληρωμένα ηλιακά θερμικά συστήματα υψηλής απόδοσης για αποτελεσματική παροχή ζεστού 
νερού με ηλιακούς συλλέκτες έτοιμους για εγκατάσταση και συνολική επιφάνεια μέχρι και 220τ.μ.

    Ειδικές προσαρμοσμένες λύσεις αντλιών θερμότητας ψύξης – θέρμανσης αέρα ή γεωθερμικές, με 
μεγάλη ενεργειακή απόδοση.

    Εξειδικευμένα συστήματα μεγάλης κλίμακας, σχεδιασμένα 
κατά παραγγελία βάσει των αναγκών σας (π.χ. πόσιμο νερό, 
πισίνες, υποστηρίζοντας το σύστημα θέρμανσης)

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BUDERUS
Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015, συγκεκριμένα προϊόντα και συστήματα θέρμανσης ονομαστικής ισχύος 

έως 70kW και θερμοδοχεία ΖΝΧ χωρητικότητας έως 500 λίτρα, θα πρέπει να συνοδεύονται από ετικέτα 
ενεργειακής απόδοσης, όπως ισχύει ήδη για τις οικιακές συσκευές. Η ετικέτα αυτή ισχύει όχι μόνο για 

τα προϊόντα μεμονωμένα, αλλά και για συνδυασμούς συστημάτων από συμφωνημένα πακέτα του 
κατασκευαστή αλλά και από ελεύθερες λύσεις συνδυασμένων πακέτων.

 Πέρα από τις ετικέτες των προϊόντων, οι ετικέτες συσκευασίας των συστημάτων παρέχουν πληροφορίες 
για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το  σημαντικό στοιχείο εδώ, είναι ότι σε ένα σύστημα, είναι πολύ 

συχνά πιθανό να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση- μέσω αυτοματισμού ή από την υποβοήθηση του 
συστήματος με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Buderus ως προμηθευτής των 

συστημάτων σας, σας δίνει πλεονέκτημα.

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10% 

ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Buderus

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΟΚΤΩΒΡΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10% 

ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Buderus

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ
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Γιώργος Παγαρδανίδης 
Εμπορία & service 

κλιματιστικών & 
εξαερισμού

Γιώργος Παγαρδανίδης 
Εμπορία & service 

κλιματιστικών & 
εξαερισμού

  

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε σε έξυπνη θέρμανση
…
Αρχίστε μια καλύτερη ζωή με τις αντλίες θερμότητας ECODAN της MITSUBISHI ELECTRIC

             ECODAN και οικονομία

Τώρα, κάθε σπίτι απολαμβάνει μοναδική θέρμανση και ζεστό νερό χωρίς πετρέλαιο 
και με οικονομία έως και 80% !

Η σειρά αντλιών ECODAN της MITSUBISHI ELECTRIC είναι κατάλληλη για κάθε 
εφαρμογή και κάθε σπίτι, καθώς προσφέρει μέγιστη θέρμανση είτε σε συνδυασμό με 
συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είτε με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις καλοριφέρ.
Ταυτόχρονα, παράγει ζεστό νερό για χρήση με εκπληκτική εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα συστήματα αντλίας θερμότητας βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της προσοχής. 
Με αυτήν την τεχνολογία δεσμεύεται η θερμότητα της ατμόσφαιρας, δηλαδή συλλέγεται 
από τον αέρα και χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας για την παροχή 
πολύ αποδοτικής θέρμανσης.

Παράγει 4 φορές την ενέργεια που καταναλώνεται

Η αποκλειστική, πρωτοποριακή τεχνολογία της MITSUBISHI ELECTRIC 
επιτυγχάνει τη λειτουργία των εξωτερικών μονάδων σε απίστευτα χαμηλές θερμοκρασίες 
(μέχρι και -25Ο C)  και εγγυάται εξαιρετικές αποδόσεις θέρμανσης σε κάθε σπίτι. 
Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή. Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό ενεργειακής απόδοσης με 
συντελεστή >4.

7ης Μεραρχίας 3, Καβάλα • Τηλ.& fax:2510 243670 • Κιν.6937275775 • email:gpagardanidis@gmail.com

σύγκριση με ένα ενεργει-
ακό, είναι σχεδόν μηδα-
μινές - εξ’ όψεως τουλά-
χιστον. Στην πραγματι-
κότητα, όμως, το ενερ-
γειακό τζάκι έχει μεγαλύ-
τερη απόδοση, ρυπαίνει 
πολύ λιγότερο την ατμό-
σφαιρα, γιατί είναι κλει-
στή η εστία του, ενώ καί-
ει τα περισσότερα από 
τα καυσαέρια, που απε-
λευθερώνονται. Το μονο-
ξείδιο, αλλά και το διο-
ξείδιο του άνθρακα καί-
γονται πριν φύγει στην 
ατμόσφαιρα, πριν δηλα-
δή ελευθερωθούν.

Αυτό, που χωρίζει ένα 
κλασικό – συμβατικό 
τζάκι από ένα νέου τύ-
που, ενεργειακό, είναι 
η μεγάλη διαφορά που 
έχουν σε απόδοση. Συ-
γκεκριμένα, ο βαθμός 
απόδοσης ενός συμβα-
τικού τζακιού είναι πε-
ρίπου 15%, ενώ ο αντί-
στοιχος ενός ενεργεια-
κού κυμαίνεται μεταξύ 
70 – 85%.

Σύστημα
με ηλεκτρικές 
αντιστάσεις
Μπορείτε να βρείτε από 
απλά αερόθερμα των 
40€ μέχρι πίνακες υπε-
ρύθρων των 500€. Θα 
υπολογίσετε ότι ένα δω-

μάτιο για να ζεσταθεί 
χρειάζεται 100-120W/τμ 
ανάλογα με την μόνω-
ση και τον προσανατολι-
σμό. Αρα  για ένα δωμά-
τιο των 15 τμ επαρκουν 
1500 W.

Όλες οι ηλεκτρικές συ-
σκευές με αντίσταση (αε-
ρόθερμα, θερμοπομποί, 
υπέρυθρες, ιόντα κλπ) 
έχουν βαθμό απόδο-
σης ~1, που σημαίνει ότι, 

ανεξάρτητα με τον τρό-
πο που αποδίδουν την 
ενέργεια, θα καταναλώ-
σουν την ίδια ενέργεια 
που θα χρειαζόσασταν 
και με το πετρέλαιο, δη-
λαδή 10 MWh ή 1400€ 
ανά έτος.

Επίσης επειδή αλλάζε-
τε τιμολόγιο της ΔΕΗ, θα 
πρέπει να υπολογίζετε 
την KWh με 0,16€ κι όχι 
με 0,09€ που είναι στο 

χαμηλό τιμολόγιο.

Γι’ αυτό το λόγο δεν τα 
χρησιμοποιούμε σαν κύ-
ρια πηγή θέρμανσης, 
αλλά μόνο βοηθητικά 
για κάποιο μικρό δωμά-
τιο και για λίγο χρόνο.

Σόμπα πέλλετ
Το καύσιμο υλικό είναι 
αποθηκευμένο σε ένα 
σιλό και οδηγείται με αυ-

τόματο τρόπο στην καύ-
ση. Ένας κοχλίας προω-
θεί με ανάλογα επιλεγμέ-
νη ταχύτητα την ποσό-
τητα που χρειάζεται για 
την επίτευξη της θερμο-
κρασίας που χρειάζεται.

Η φλόγα που δημιουργεί-
ται θερμαίνει έναν εναλ-
λάκτη αέρος. Μέσα από 
κεί περνάει ένα ξεχωρι-
στό κύκλωμα αέρα που 
μέσω ventilater κυκλο-

φορεί σε όλο τον χώρο 
του δωματίου. Παράλ-
ληλα ο καπνός απάγε-
ται οδηγούμενος διαμέ-
σου μιας διαδρομής η 
οποία τον υποχρεώνει 
γυρνώντας τρεις φορές 
μέσα στην κατασκευή, 
να αφήσει όλες τις θερμί-
δες στον εναλλάκτη.

Του Γιώργου Λαμπίρη

Πηγή:news.gr
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Στις μέρες μας δύο είναι τα τινά που 
προβληματίζουν την κοινωνία μας

α) η κλιματική αλλαγή
 β) η οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ευ-
ρωβαρομέτρου από δημοσίευση 24-10-
2011 η κλιματική αλλαγή φοβίζει περισ-
σότερο τους ευρωπαίους. 
Θα κλιθούμε λοιπόν να υποστούμε, μέσα 
από την κρίση που διαβιούμε, να χρησι-
μοποιήσουμε καλύτερα την ενέργεια με 
την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συ-
σκευών και υπηρεσιών που μειώνουν τη 
χρήση της ενέργειας και τη διασφάλιση 

της μη απώλειας αυτής, μπορούν να κά-
νουν τη μεγάλη διαφορά 

Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας 
σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς 

και λιγότερους ρύπους.
H ενεργειακή απόδοση είναι ένας ευρύς 
όρος στην ‘’πράσινη βίβλο΄΄ ορίζοντας 
όμως δύο τομείς
i) την καλύτερη χρήση της ενέργειας 
μέσω βελτιωμένων τεχνολογιών ενερ-
γειακής απόδοσης και
ii) την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω αλ-
λαγών στην ευαισθητοποίηση των κα-
ταναλωτών και τη συμπεριφορά τους 
απέναντι της.

Επιβάλλεται πιστεύω η ενεργειακή εκ-
παίδευση από πολύ μικρή ηλικία, ΄΄μόρ-
φωση για την ενέργεια΄΄ για να έχουμε 
ενεργειακά αποδοτικό μέλλον.

Η εξοικονόμηση μπορεί να γίνει με δι-
άφορους τρόπους. Ξεκινώντας από 
την αναβάθμιση του ήδη υπάρχον λέβη-
τα στην οικοδομή, με την χρήση αυτο-
ματισμών και οργάνων ελέγχου (ψηφια-
κοί ελεγκτές αντιστάθμισης, τρίοδη –τε-
τράοδη  βάνα)
H μόνωση της καμινάδας καθώς και τον 
κεντρικών σωληνώσεων βελτιώνουν 
την εγκατάσταση στην εξοικονόμηση.

Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για 
θέρμανση έχει μπει για τα καλά στο προ-
σκήνιο.

Οι αντλίες θερμότητας έχουν τον αρ-
χικό ρόλο και τις διακρίνουμε στις εξής 
κατηγορίες.
1. αντλίες θερμότητας αέρος –νερού εκ-
μεταλλεύονται για την άντληση ενέργει-
ας από το περιβάλλοντα αέρα, είναι ιδα-
νικές για κάθε είδους κατοικία και λει-
τουργούν τόσο σε υψηλές θερμοκρασί-
ες όσο και σε θερμοκρασίες μέχρι -20 C.
2. αντλίες νερού –νερού (γεωθερμική 
αντλία κλειστού κυκλώματος) η άντλη-
ση θερμότητας προέρχεται από το έδα-
φος με οριζόντιους ή με κάθετους εναλ-
λάκτες οι οποίοι μεταφέρουν τη θερμό-
τητα τους υπεδάφους στην αντλία.

Όσοι είναι λάτρεις του ξύλου οι νέοι τε-
χνολογίας λέβητες ξύλου δίνουν την 
απόλυτη θέρμανση και πολύ ζεστό νερό 
χρήσης με μεγάλη οικονομία. Η ελεγχό-
μενη καύση του ξύλου με ψηφιακό πί-
νακα και αισθητήρια κάνουν να είναι η 
χρήση τους πλέον πολύ εύκολη και με 2 

έως 3 γεμίσματα ημερησίως να υπάρχει 
24ωρη θέρμανση Για τους ακόμη πιο πα-
ραδοσιακούς του ξύλου τα νέα ενεργεια-
κά αερόθερμα και καλοριφέρ τζάκια, εί-
ναι προϊόντα εξαίρετης αισθητικής και 
ποιότητας κατασκευασμένα με αυστη-
ρές προδιαγραφές που τα καθιστούν 
απόλυτα ασφαλή στη χρήση τους και δι-
ασφαλίζουν την αντοχή τους στο χρό-
νο. Τα ενεργειακά τζάκια είναι οικολο-
γικά καθώς χρησιμοποιούν τεχνολογία 
παραγωγής μειωμένων ρύπων.

Το πέλλετ είναι ένα πρακτικό καύσιμο 
με μεγάλη απόδοση, είναι προϊόν από 
πριονίδι, συμπιεσμένο από ειδικές μη-
χανές σε μορφή κυλίνδρου. Η συμπίε-
ση δίνει σ αυτό το καύσιμο χαρακτήρα 
υψηλής θερμικής ισχύος (περίπου 4.000-
4.500 kcal/kg) έχει χαμηλή υγρασία κάτω 
από 12% και τη μεγαλύτερη πυκνότητα. 
Προϋπόθεση για την παραγωγή είναι η 
χρήση καθαρού ξύλου, χωρίς τη χρήση 
συντηρητικών, κόλλας ή χρωμάτων, γε-
γονός που το καθιστά οικολογικό προ-
ϊόν. Οι νέοι τεχνολογίας σόμπες και λέ-
βητες πέλλετ με αυτονομία που παρακο-
λουθείτε ηλεκτρονικά από μια οθόνη τε-
λευταίας τεχνολογίας προσφέρει μεγά-
λη άνεση στη λειτουργίας της
Η χρήση υγραερίου LPG είναι η καθα-
ρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, 
μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύ-
πων είναι πολύ μικρά. 
Το υγραέριο LPG έχει εφαρμογή τόσο 
στον οικιακό τομέα όσο στη βιομηχανία, 
βιοτεχνία, φούρνους κ.τ.λ. Η δεξαμενή ή 
φιάλες υγραερίου LPG τοποθετούνται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σαμουηλίδης Χαράλαμπος  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλη-
μα με τη μόνωση της ταρά-
τσας σας ή έχετε αντιμετω-
πίσει στο παρελθόν, τότε σί-

γουρα αναγνωρίζετε την αξία της κα-
λής μόνωσης και τη σημασία που έχει 
για ένα σπίτι.
Η μόνωση της ταράτσας είναι μία δι-
αδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία 
και εξοπλισμό. Δεν είναι μία εργασία 
που μπορούμε να την κάνουμε εύ-
κολα μόνοι μας εκτός αν διαθέτουμε 
χρόνο, επιμονή και πολύ μεράκι.

Ακόμα και αν αναθέσουμε όμως τη 

δουλειά σε έναν επαγγελματία, καλό 
είναι να γνωρίζουμε τη διαδικασία 
προκειμένου να μπορούμε να ελέγ-
ξουμε την ποιότητα της δουλειάς του.

Βήμα 1: 
Καθαρισμός επιφάνειας

Ελέγχουμε την επιφάνεια της ταρά-
τσας για προεξέχουσες μπετόβερ-
γες, σαθρά σημεία και βρύα. Σε περί-
πτωση που έχουμε μπετόβεργες τις 
κόβουμε τουλάχιστον 1-2cm βάθος 
μέσα στο μπετόν και καλύπτουμε την 
τρύπα που αφήνει με εποξειδική πά-

στα. Αν έχουμε βρύα ή σαθρά σημεία 
τα καθαρίζουμε με συρματόβουρτσα 
και στη συνέχεια ξεπλένουμε με ει-
δικό οξύ που θα σας προμηθεύσουν 
στο χρωματοπωλείο.

Βήμα 2: 
Μονωτική βαφή 
ταρατσόπλακας

Πρώτο στάδιο:
Αφού έχουμε καθαρίσει την πλάκα 
από πάνω, θα περάσουμε την επιφά-
νεια με ένα ωσμωτικό τσιμεντοειδές 
σύστημα ενός συστατικού είτε με τη 

βοήθεια νάιλον σκούπας ή με ρολλό 
βαφής. Θα χρειαστούν δύο χέρια βα-
ψίματος σταυρωτά. Δηλαδή αν η κα-
τεύθυνση της βαφής στο πρώτο χέρι 
είναι από το βορά προς το νότο, στο 
δεύτερο χέρι θα βάψουμε με κατεύ-
θυνση από ανατολή προς δύση. Με-
ταξύ των δύο χεριών του βαψίματος 
πρέπει να υπάρχει χρονική διαφορά 
τουλάχιστον οχτώ ωρών. Κατόπιν 
για να είμαστε σίγουροι για το στεγα-
νωτικό αποτέλεσμα πρέπει να εφαρ-
μόσουμε ασφαλτόπανο το οποίο πρέ-
πει να γυρίζει στο στηθαίο της ταρά-

συνέχεια στη σελ.10

Μόνωση 
ταράτσας
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Πριν από αρκετές δε-
καετίες, η βιομηχανία 
ήταν ο βασικός χρή-
στης ενέργειας και 

αποτελούσε παγκοσμίως τον κύ-
ριο τομέα ενεργειακής κατανά-
λωσης. Εδώ και αρκετά χρόνια 
αυτόν το ρόλο τον έχουν «χρεω-
θεί» τα κτίρια, καθώς σύμφωνα 
με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ο κτιριακός τομέας ευθύ-
νεται για το 40% περίπου της 
συνολικής ενεργειακής κατα-
νάλωσης στην Ευρώπη. Δηλαδή, 
τα κτίρια αποτελούν πλέον το 
βασικό «καταναλωτή» ενέργει-
ας, εκτοπίζοντας από την πρώτη 
θέση το βιομηχανικό τομέα και 
τον τομέα των μεταφορών.

Επιπροσθέτως, η κλιματική αλ-
λαγή που παρατηρείται στον 
πλανήτη μας, έχοντας ως άμεση 
συνέπεια την εμφάνιση του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου (υπερ-
θέρμανση της γης απ’ την εγκλω-
βισμένη θερμότητα) και η ανά-
γκη της ενεργειακής απεξάρτη-
σης (για γεωπολιτικούς λόγους) 
από τρίτες χώρες, οδηγούν στη 
μοναδική οδό, της αναβάθμισης 
του κτιριακού αποθέματος για 
τη μείωση των αναγκών σε ενέρ-
γεια. Γι’ αυτόν το λόγο το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσμο-
θετήσει σχετική Οδηγία (EPBD 
2002/91/ΕΚ) για την Ενεργειακή 
Απόδοση των Κτιρίων, σε εφαρ-
μογή της οποίας ψηφίστηκε στη 
χώρα μας ο Ν. 3661/2008 - κα-
θώς και μια σειρά άλλων νόμων, 
με απώτερο στόχο την εξοικο-
νόμηση ενέργειας στα κτίρια.

Για την επίτευξη του παραπά-
νω στόχου, πρέπει απαραιτήτως 
να κινηθούμε πάνω σε δύο βασι-
κούς άξονες: 1) την αναβάθμι-
ση των υφιστάμενων κτιρίων 
αλλά και την κατασκευή νεόδμη-
των, με όσο το δυνατόν μικρότε-
ρες απαιτήσεις σε κατανάλω-
ση ενέργειας κατά τη λειτουρ-
γία τους (Παθητικό Κτίριο, Κτί-
ριο Χαμηλής Ενεργειακής Κατα-
νάλωσης κλπ.), ώστε να περιορι-
στεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η 
εκπομπή του επιβλαβούς για την 
ατμόσφαιρα διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2) και 2) την ανάπτυ-
ξη και ενθάρρυνση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ηλιακή, αιολική, γεωθερμία κλπ.) 
οι οποίες δεν παράγουν διοξείδιο 
του άνθρακα.

Βεβαίως, είναι αυτονόητο ότι, η 
υλοποίηση της ενεργειακής ανα-
βάθμισης των υφιστάμενων κτι-
ρίων παρουσιάζει στην πράξη 
αρκετές δυσκολίες είτε νομικής 
φύσεως είτε οικονομικής είτε τε-
χνικής. Νομικές δυσκολίες, διότι 
η πλειοψηφία των κτιρίων ανή-
κουν σε περισσότερους του ενός 
συνιδιοκτήτες (π.χ. πολυκατοικί-
ες) με αποτέλεσμα σπανίως - και 
κατ’ εξαίρεση - να μπορούν να 
συναποφασίσουν και να εκτε-
λέσουν τις απαιτούμενες εργα-
σίες αναβάθμισης των κτιρίων 
τους. Οικονομικές δυσκολίες, δι-
ότι τα ποσά που απαιτούνται για 

τέτοιας μορφής επεμβάσεις είναι 
στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων σχετικά υψηλά, με αποτέ-
λεσμα, σε συνδυασμό με τη δύ-
σκολη οικονομική εποχή που 
διανύουμε, να μην είναι 
πάντα εφικτό να δα-
πανηθούν χρηματικά 
ποσά για μακρο-
πρόθεσμες επεν-
δύσεις. Τεχνι-
κές δυσκο-
λίες, διότι 
στα παλαιά 
κτίρια που 
α π ο τ ε λ ο ύ ν 
κατά πλειοψη-
φία το κτιριακό 
απόθεμα της 
χώρας μας (το 
60% των κτιρί-
ων έχει κατα-
σκευαστεί πριν 
το 1980), είναι 
συχνά δύσκο-
λο και δαπα-
νηρό να επιτευ-
χθεί το αποτέ-
λεσμα που επι-
θυμούμε.

Π ρ ο φ α ν ώ ς , 
σχετικά με την 
επίλυση των ιδιοκτησιακών (νο-
μικών) προβλημάτων, η λύση 
εναπόκειται κατά κύριο λόγο 
στους συνιδιοκτήτες και δεν 
αποτελεί αντικείμενο του παρό-
ντος άρθρου. Επίσης, όσον αφο-
ρά την οικονομική επιβάρυν-
ση που υπόκεινται οι ιδιοκτήτες 
προκειμένου να αναβαθμίσουν 
ενεργειακά το ακίνητό τους, η 
πολιτεία έχει προνοήσει για την 
παροχή οικονομικών κινήτρων 
και την κάλυψη ενός ποσοστού 
της δαπάνης μέσω επιδοτούμε-
νων προγραμμάτων (π.χ. εξοικο-
νόμηση κατ’ οίκον, χτίζοντας το 
μέλλον κλπ.). Απομένει λοιπόν η 
επίλυση των δυσκολιών τεχνι-
κής φύσεως και σ’ αυτό ακριβώς 
το σημείο εισάγεται ο ιδιαίτερα 
σημαντικός ρόλος του Πιστο-
ποιημένου Ενεργειακού Επιθε-
ωρητή. 

Η υποχρέωση του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή απέναντι στον ιδι-
οκτήτη του ακινήτου ολοκλη-
ρώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώ-
τη φάση αφορά την αξιολόγηση 
του κτιρίου με βάση την ενερ-
γειακή του απόδοση και την κα-
τάταξη του στην αντίστοιχη 
ενεργειακή κατηγορία. Η αξιολό-
γηση γίνεται με βάση τον ισχύο-
ντα Κανονισμό Ενεργειακής Από-
δοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποί-
ος χωρίζει την Ελλάδα σε τέσσε-
ρεις κλιματικές ζώνες, για καθε-
μία από τις οποίες θέτει τις ελά-
χιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που θα πρέπει να πλη-
ροί το εξεταζόμενο κτίριο, σε σύ-
γκριση με το «Κτίριο Αναφοράς» 
για το οποίο θεωρείται ότι ισχύ-
ουν οι ανωτέρω ελάχιστες προ-
διαγραφές.

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 
του κτιρίου ακολουθεί η δεύτερη 
φάση, όπου ο Ενεργειακός Επι-

θεωρητής 
π ρ ο -

τ ε ί -

ν ε ι 
στον ιδιοκτήτη όλες τις απα-
ραίτητες εργασίες που θα του 
αποφέρουν τη βέλτιστη ενερ-
γειακή αναβάθμιση, σε αντι-
στοιχία με την οικονομική επι-
βάρυνση που απαιτείται, ώστε η 
απόσβεση να συντελεσθεί εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος 
και το όλο εγχείρημα να καθίστα-
ται οικονομικά συμφέρον. Να ση-
μειωθεί ότι, η έκδοση Ενεργεια-
κού Πιστοποιητικού δεν υπο-
χρεώνει τον ιδιοκτήτη να προ-
βεί σε οποιαδήποτε εργασία 
αναβάθμισης, αν ο ίδιος δεν το 
επιθυμεί. 
Οι συστάσεις του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή έχουν καθαρά συμ-
βουλευτικό χαρακτήρα, εκτός 
φυσικά από την περίπτωση που 
το ακίνητο έχει ενταχθεί σε επι-
δοτούμενο πρόγραμμα για τέ-
τοιας μορφής εργασίες, οπότε 
οι συστάσεις πρέπει υποχρεωτι-
κά να υλοποιηθούν. Γίνεται λοι-
πόν κατανοητό ότι, η επιλογή 
του κατάλληλου Ενεργειακού 
Επιθεωρητή είναι βαρύνου-
σας σημασίας, διότι είναι ο επι-
στήμονας ο οποίος έχοντας την 
απαιτούμενη τεχνική κατάρτι-
ση (εφαρμογή σύγχρονης μεθο-
δολογίας, γνώση τεχνικών χαρα-
κτηριστικών νέων υλικών, εμπει-
ρία στην κατασκευή κλπ.), μπο-
ρεί με την άρτια και ενδελεχή με-
λέτη του να επιφέρει οικονομικά 
οφέλη στον ιδιοκτήτη και να τον 
απαλλάξει από περιττές και αντι-
οικονομικές παρεμβάσεις. 

Φυσικά, όπως σε κάθε επαγγελ-
ματικό κλάδο, αντιστοίχως και σ’ 
αυτόν έχουν κάνει την εμφάνισή 
τους κακοί επαγγελματίες, οι 
οποίοι έχοντας ως στόχο το γρή-
γορο κέρδος είτε παραποιούν τα 
αποτελέσματα των ενεργειακών 
τους μελετών, αναβαθμίζοντας 
ψευδώς την κατηγορία ενός ακι-
νήτου και εκδίδοντας ανακριβή 

ενεργειακά πιστοποιητικά είτε 
υπόσχονται την έκδοση Ενερ-
γειακού Πιστοποιητικού σε 
ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, κάτι 
που αναπόφευκτα σημαίνει μεί-
ωση του χρόνου απασχόλησης 

και υποβάθμιση της ποιότη-
τας της προσφερόμενης 

υπηρεσίας.

Ο πολίτης πρέπει 
να γνωρίζει ότι για 

να εκδοθεί ένα άρ-
τιο και ακριβές ενερ-

γειακό πιστοποιητικό 
απαιτούνται τα εξής: α) 
η συγκέντρωση δικαι-
ολογητικών και μελε-
τών (στοιχεία ιδιοκτή-
τη, απόσπασμα κτη-
ματολογίου, οικοδο-
μική άδεια, σχέδια πο-
λεοδομίας κλπ.), β) η 
συλλογή πλήθους στοι-
χείων κατά την αυτο-
ψία (στοιχεία τοιχοποιί-
ας, κουφωμάτων, σκία-
σης, θέρμανσης, κλιμα-
τισμού κλπ.), γ) η εισα-

γωγή και επεξεργασία 
των παραπάνω στοιχείων 

σε κατάλληλο λογισμικό για την 
εξαγωγή του τελικού αποτελέ-
σματος αξιολόγησης και δ) η σύ-
σταση των κατάλληλων προτά-
σεων για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση του ακινήτου. 
Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι, 
όταν κάποιος υπόσχεται την έκ-
δοση πιστοποιητικού σε πολύ 
χαμηλό κόστος, δε θα αφιερώσει 
τον απαιτούμενο χρόνο και δε 
θα επιδείξει τη δέουσα προσοχή 
κατά τη διεκπεραίωση των πα-
ραπάνω βημάτων, με άμεση συ-
νέπεια αφενός το ενεργειακό πι-
στοποιητικό που θα μας παρα-
δώσει να είναι ανακριβές και 
να μην ανταποκρίνεται στην 
πραγματική εικόνα του ακινή-
του, αφετέρου οι συνιστώμενες 
προτάσεις παρέμβασης - εφόσον 
υπάρχουν - να μην επιτυγχά-
νουν το βέλτιστο αποτέλεσμα 
στον άξονα απόδοση - κόστος.

Σε αυτό το σημείο κρίνουμε σκό-
πιμο ν’ αναφερθούμε σε μία ακό-
μη στρεβλότητα που αποτε-
λεί χαρακτηριστικό της νοοτρο-
πίας που έχουμε αναπτύξει ως 
Έλληνες πολίτες. Συγκεκριμένα, 
αναφερόμαστε στο γεγονός ότι, 
η πλειοψηφία των ιδιοκτητών 
έχουν παρεξηγήσει την έννοια 
του Ενεργειακού Πιστοποιητι-
κού και το ρόλο του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή. Μπορούμε να πού-
με ότι είναι μάλλον σύνηθες το 
φαινόμενο όπου, η υποχρέωση 
έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποι-
ητικού αντιμετωπίζεται με κα-
χυποψία και θεωρείται - λαν-
θασμένα - από τους πολίτες 
και τμήμα των Μ.Μ.Ε. ως μία 
πρόσθετη γραφειοκρατική δι-
αδικασία και ως ένα επιπλέον 
«χαράτσι», το οποίο θεσμοθετή-
θηκε από το κράτος απλώς και 
μόνο για να επιβαρύνει οικονομι-
κά τους ιδιοκτήτες. Είναι υποχρέ-
ωση του Ενεργειακού Επιθεωρη-
τή να βοηθήσει τους πολίτες να 

κατανοήσουν ότι, μέσω μιας άρ-
τιας Ενεργειακής Επιθεώρησης 
και με την επιλογή ορθών πα-
ρεμβάσεων, μπορούν - εφόσον 
το επιθυμούν - να αναβαθμίσουν 
ενεργειακά το ακίνητο τους, αυ-
ξάνοντας την εμπορική και μι-
σθωτική του αξία. Είναι αξιο-
σημείωτο ότι, κατά την αρχι-
κή εφαρμογή του προγράμμα-
τος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», 
τα κριτήρια ένταξης περιορίζο-
νταν σε ακίνητα με ημερομηνία 
έκδοσης οικοδομικής άδειας προ 
της 31-12-1979. Με τη συμπλή-
ρωση ενός έτους ισχύος του θε-
σμού της ενεργειακής επιθεώρη-
σης και την έκδοση των πρώτων 
πιστοποιητικών, διαπιστώθηκε η 
κακή ενεργειακή κατάσταση των 
κτιρίων της χώρας μας και απο-
φασίστηκε η επέκταση των κρι-
τηρίων σε κτίρια με ημερομηνία 
έκδοσης άδειας αρχικά μέχρι τις 
31-12-1989 και άνευ χρονικού πε-
ριορισμού στην τελική μορφή 
του προγράμματος. Άλλωστε, οι 
ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, επιβάλλουν στην 
Ελλάδα μέχρι το 2015 να έχει μει-
ώσει κατά 9% την τελική χρήση 
ενέργειας στον κτιριακό τομέα, 
ενώ όλα τα κτίρια που θα κα-
τασκευάζονται από 31 Δεκεμ-
βρίου 2020 κι έπειτα θα πρέπει 
να ανήκουν στην κατηγορία κτι-
ρίων σχεδόν μηδενικής κατα-
νάλωσης.

Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι, 
ο ρόλος του Ενεργειακού Επι-
θεωρητή δεν περιορίζεται 
απλώς στην διεκπεραίωση 
μιας τυπικής ενεργειακής επι-
θεώρησης και στην έκδοση ενός 
πιστοποιητικού με γραφειοκρα-
τικό χαρακτήρα, αλλά πρέπει να 
διαθέτει όλες εκείνες τις γνώ-
σεις - θεωρητικές και πρακτικές 
- ώστε να είναι σε θέση να συμ-
βουλεύσει κατάλληλα τους ιδιο-
κτήτες προκειμένου να βελτιώ-
σουν την ενεργειακή απόδοση 
των ακινήτων τους, είτε με την 
ενεργειακή θωράκιση του χώ-
ρου τους είτε με την αναβάθμιση 
των μηχανολογικών εγκαταστά-
σεων και συστημάτων. Συνεπώς, 
επειδή ο ρόλος του Ενεργεια-
κού Επιθεωρητή είναι επιστη-
μονικός, είναι παρακινδυνευ-
μένο να επιλέγεται με μοναδι-
κό κριτήριο την τιμή. Όπως σε 
όλα τα επιστημονικά επαγγέλμα-
τα, η επιλογή θα πρέπει να γίνε-
ται βάσει συνδυασμού κριτηρίων, 
όπως η επιστημονική του επάρ-
κεια, η συνέπεια και η σοβαρότη-
τα με την οποία αντιμετωπίζει τη 
διαδικασία της ενεργειακής επι-
θεώρησης. Η επιλογή ενός ευ-
συνείδητου και καταρτισμέ-
νου ενεργειακού επιθεωρητή, 
θα αποδώσει σε βάθος χρόνου 
μεγαλύτερο όφελος από μία 
μικρή εξοικονόμηση που μπο-
ρεί να πετύχουμε βραχυπρό-
θεσμα στην αμοιβή του.

Χρυσανίδης Αν. Χαράλαμπος
Διπλωμ. Πολιτικός Μηχαν. Δ.Π.Θ.

Ενεργειακός 
Επιθεωρητής Κτιρίων

 H χρησιμότητα του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ) και ο κρίσιμος ρόλος του Ενεργειακού Επιθεωρητή
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Το γραφείο μας, έχοντας εμπειρία άνω των δέκα ετών, δραστηριοποιείται στον τομέα της ΜΟΝΩΣΗΣ των ΚΤΙΡΙΩΝ η οποία αποτελεί 
ένα ιδιαιτέρως νευραλγικό τμήμα του συνόλου μιας κατασκευής και της οποίας η πλημμελής εφαρμογή δημιουργεί προβλήματα σε 

χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Συγκεκριμένα προτείνουμε και εφαρμόζουμε λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με:

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ  (δωμάτων, στεγών, τοιχοποιίας και μέσω του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον) είτε εξωτερικά 
του υπάρχοντος κτιριακού κελύφους με χρήση εξηλασμένης ή διογκωμένης πολυστερίνης και εφαρμογή 

τυποποιημένων συστημάτων (Σ.Ε.Θ.) όπως το Weber.Therm της Weber, Kelyfos της Isomat και Thermoprosopsis της Knauf είτε εσωτερικά με χρήση υλικών ξηράς 
δόμησης. Μέσω της ορθής θερμομόνωσης επιτυγχάνουμε μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση – ψύξη, βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος 
και των συνθηκών διαβίωσης, αποφυγή σχηματισμού εσωτερικής συμπύκνωσης (και κατ’ επέκταση δημιουργία μούχλας) στις θερμογέφυρες, αποταμίευση θερμότητας 
με την εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των υλικών και προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων.

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (δωμάτων, στεγών, υπογείων, τοιχοποιίας, 
φρεατίων κλπ.) είτε με επαλειφόμενα υλικά 

διαφόρων βάσεων (πολυουρεθανικής, ασφαλτικής, τσιμεντοειδούς, ακρυλικής) είτε με μεμβράνες διαφόρων τύπων (ασφαλτικές, EPDM, PVC). Μέσω της ορθής υγρομόνωσης 
επιτυγχάνουμε την αποτροπή εισροής υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου, αποφυγή σχηματισμού κηλίδων στους τοίχους ή στις οροφές, τον αποχρωματισμό των 
επιφανειών, αποφλοίωση των χρωμάτων, δημιουργία μυκήτων (σχηματισμό μούχλας) και εξάλειψη των θερμομονωτικών ιδιοτήτων των υλικών.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ (τοιχοποιίας, οροφών και δαπέδων) είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Αφού προηγηθεί ηχομέτρηση της στάθμης των θορύβων, 
προτείνουμε τη βέλτιστη λύση που σχετίζεται είτε με την ηχομόνωση (αερόφερτων ή κτυπογενών ήχων) είτε με την 

ηχοπροστασία είτε με την ηχοαπορρόφηση μέσω της χρήσης των κατάλληλων ανά περίπτωση υλικών. Με τη σωστή ηχομόνωση και τη μείωση της ακουστικής 
ρύπανσης επιτυγχάνουμε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (ακουστική άνεση) και την προστασία της ψυχικής διάθεσης του ατόμου από τις επιδράσεις των 
βλαβερών ήχων και τις αρνητικές συνέπειες των ενοχλητικών θορύβων που παρενοχλούν το μικροπεριβάλλον.

Έχοντας αποκτήσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων από το έτος 2010 και διαθέτοντας γνώση των ιδιαιτεροτήτων μιας κατασκευής, των τεχνικών 
χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των μονωτικών υλικών και της βελτίωσης που επέρχεται στην Ενεργειακή Ταυτότητα του κτιρίου ανάλογα με την εκάστοτε παρέμβαση, είμαστε 
σε θέση να καλύψουμε υπεύθυνα κάθε είδους πρόβλημα ελλιπούς μόνωσης σε κτιριακά ή μη έργα, προτείνοντας τη βέλτιστη λύση σε λογικό κόστος και παρέχοντας 
επιπροσθέτως γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας ανάλογης με τον τύπο του προβλήματος και το είδος της παρέμβασης που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ  – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17 - ΚΑΒΑΛΑ • Τ: 2510-227242  • Κ: 6936-227252  • F: 2510-227262 • E-MAIL: chryssanidis@yahoo.gr
WEBSITE: www.politikosmichanikos-kavala.gr  /  www.monoseis-kavala.gr

ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»



τσας. Η εφαρμογή του είναι αρκε-
τά δύσκολη και επικίνδυνη καθώς 
απαιτεί χρήση καμινέτου και γι’αυτό 
είναι προτιμότερο να απευθυνθού-
με σε κάποιο τεχνίτη για την τοπο-
θέτησή του.

Δεύτερο στάδιο:
Στην στεγανή πλέον πλάκα τοποθε-
τούμε το θερμομονωτικό υλικό. Όσο 
παχύτερο είναι το πάχος του θερ-
μομονωτικού υλικού τόσο καλύτερη 
μόνωση του σπιτιού θα επιτύχουμε. 
Συνήθως επιλέγουμε από 6εκ. και 
πάνω. Δυστυχώς το κόστος αγοράς 
του θερμομονωτικού υλικού αυξά-
νεται σημαντικά ανάλογα με το πά-
χος του. Στα σημεία σύνδεσης του 
θερμομονωτικού υλικού χρησιμο-
ποιούμε ελαστική κόλλα πλακιδίων.

Επίσης περιμετρικά στο στηθαίο το-
ποθετούμε περιμετρική ταινία εν-
δοδαπέδιας θέρμανσης ή κορδόνι 
υδροδιακοπής προκειμένου το υλι-
κό που θα τοποθετήσουμε στη συ-
νέχεια να μην έρθει σε επαφή με το 
στηθέο της ταράτσας και παράλλη-
λα να δημιουργήσουμε έναν αρμό 
συστολής–διαστολής.

Βήμα 3: 
Τοποθέτηση κονιάματος 
για τη δημιουργία κλίσεων 
στην ταράτσα

Η επιλογή του κονιάματος (τσιμε-
ντοκονία, περλομπετόν, αφρομπετόν 
κλπ) εξαρτάται από την επιφάνεια 
της ταράτσας που θέλουμε να μο-
νώσουμε και το ύψος της κλίσης που 
θέλουμε να δημιουργήσουμε. Δηλα-
δή, αν το πάχος του κονιάματος εί-
ναι πάνω από 8-10cm τότε προτιμά-
ται ένα ελαφρύ κονίαμα όπως περ-
λομπετόν ή αφρομπετόν για την λι-
γότερη επιβάρυνση του οικοδομή-
ματος. Αν όμως είναι λιγότερο τότε 
προτιμάται η χρήση της τσιμεντοκο-
νίας γιατί είναι πιο συμπαγής.
Αφού επιλέξουμε το κονίαμα που 
θα χρησιμοποιήσουμε, τοποθετού-
με σιδηρόπλεγμα κατά προτίμηση 
10x10 για την δημιουργία οπλισμού 
και προχωρούμε στη ρίψη του κο-
νιάματος. Καλό είναι το κονίαμα να 
ενισχύεται με ρητινούχο γαλάκτωμα 
για την καλύτερη συνδεσιμότητα και 
ελαστικότητα του υλικού σε αναλο-
γία περίπου 10-15% επί του βάρους 
του τσιμέντου.
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Παρακάτω αναφέρουμε κάποια στοιχεία για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρί-
ων  KNAUF THERMOPROSOPSIS την οποία αντιπροσωπεύουμε  για την περιοχή.  

Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας, 
ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια!
Η θερμομόνωση είναι σημαντικό μέτρο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η βελ-
τίωσή της οδηγεί σε μείωση της απώλειας και αντιστοίχως κατανάλωσης ενέρ-
γειας των συστημάτων θέρμανσης, όπως καυστήρες, καλοριφέρ, κλιματιστικά ή 
άλλα σώματα ψύξης-θέρμανσης και βοηθά στην ταχεία ανάκτηση της θερμοκρα-
σίας του χώρου.

Η μείωση του κόστους λειτουργίας σε συνδυασμό με 
τη μακροχρόνια χρήση ενός κτιρίου οδηγεί στη βέλ-
τιστη επένδυση των χρημάτων. Ένας χώρος κατοικί-
ας με υψηλές προδιαγραφές για άνεση διαμονής, εί-
ναι πάντα ελκυστικός για τους μελλοντικούς αγορα-
στές ή τους ενοίκους. Ο παράγοντας αυτός θα παίζει 
μελλοντικά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφω-
ση της εμπορικής αξίας ενός κτιρίου.
Ιδιαίτερα λόγω της εκρηκτικής αύξησης των τιμών 
του πετρελαίου και φυσικού αερίου, η θερμομόνωση 
είναι μεγάλης σπουδαιότητας και γίνεται ακόμη ση-
μαντικότερη με την θέσπιση του ενεργειακού πιστο-
ποιητικού που αφορά τα κτίρια.
Το ολοκληρωμένο, πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιή-
σεων ΕΟΤΑ σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης “KNAUF THERMOPROSOPSIS” 
παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων και αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο θερμο-
μόνωσης νέων αλλά και παλαιών κτιρίων και διαθέτει σήμανση CE, γεγονός που 
εξασφαλίζει την άριστη ποιότητά του.
Κατά την εφαρμογή του συστήματος δόμησης Knauf THERMOPROSOPSIS επικολ-
λώνται θερμομονωτικές πλάκες ειδικών προδιαγραφών, εξωτερικά στις όψεις 
των κτιρίων. Στην συνέχεια διαμορφώνονται επάνω τους τα επιθυμητά διακο-
σμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (σκοτίες, κορνίζες κτλ) και τέλος εφαρμόζονται 
υψηλής ποιότητας επιχρίσματα ενισχυμένα με κατάλληλο υαλόπλεγμα. Τα τελικά 
επιχρίσματα είναι έγχρωμα ή λευκά και υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ανά-
μεσα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τεχνοτροπίες.

Εμπορία Ξύλου
Υλικά Οικοδομών

Είδη Υγιεινής

ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
& ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Δημοκρίτου 4 - Χρυσούπολη
Τηλ. 25910 23576 - Fax. 2591023597

email: apandrak@otenet.gr

Η εταιρία μας εδώ και 30 χρόνια ασχολείται με 
τον τομέα της οικοδομής. Η εμπειρία μας θα 

σας βοηθήσει να λύσετε κάθε πρόβλημα που θα 
αντιμετωπίσετε στην οικοδομή σας.

Σας παρέχουμε όλα τα υλικά που μπορεί να 
χρειαστείτε για οποιαδήποτε εργασία από οικοδομικά, 

μονωτικά, γυψοσανίδες, ξυλεία, πλακίδια, είδη 
υγιεινής και οτιδήποτε χρειαστείτε για την οικία  ή 

το κατάστημα σας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Μόνωση ταράτσας
συνέχεια απο τη σελ.7

συνέχεια στη σελ.11
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Άψογη αισθητική    Μέγιστη απόδοση    Απαράμιλλη ποιότητα    Εξοικονόμηση ενέργειας

Νο1 σε  πωλήσεις στην Ευρώπη

Έκθεση Φιλίππων Καβάλας    Τ: 2510 516585    Μ: 6944 352539

Ξάνθη    Μ: 6944 352539

Έκθεση Κομοτηνής    Κυριακίδη 2    Τ: 25310 81929

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Από το 1977...

Γιατί εμείς 

δεν παίζουμε 

με τη φωτιά!

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας 
προσκαλεί στα εγκαίνια 

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 8.00 μ.μ.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣTΗΡΙΞΗ:

Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α
Αν.  Μακεδονίας - Θράκης

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

17
21 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ

Ο κ τ ω β ρ ί ο υ

55

στην υπηρεσία της επιχείρησής σας

Βήμα 4: 
Εφαρμογή υλικού 
υδρομόνωσης

Δέκα έως είκοσι ημέρες (ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες) μετά την 
ρίψη του κονιάματος προχωρού-
με στην εφαρμογή της υδρομόνω-
σης με το τσιμεντούχο ελαστομε-
ρές σύστημα δύο συστατικών (σκό-
νη+γάλα) και το επιρητινωμένο υα-
λόπλεγμα το οποίο και αποτελεί 
τον οπλισμό της μόνωσης.
Επί του κονιάματος διανοίγουμε 
αρμούς συστολής–διαστολής, πλά-
τους 5-10mm και παρόμοιου βά-
θους, κάθε περίπου 16-20m2, το γέ-
μισμα των οποίων γίνεται με κορ-
δόνι πολυουρεθάνης.
Στην περίπτωση που στο στάδιο 2 
του βήματος 2, έχουμε επιλέξει ται-
νία ενδοδαπέδιας θέρμανσης σαν 
αρμό συστολής διαστολής, κόβου-
με την ταινία που προεξέχει περιμε-
τρικά με μία φαλτσέτα και προχω-
ρούμε στην στρώση του υαλοπλέγ-
ματος, το οποίο τοποθετείται υπό 
μορφή σεντονιού.
Η μία λωρίδα υαλοπλέγματος πρέ-
πει να επικαλύπτει τη διπλανή της 
κατά 5 πόντους και να ανέ-
βει στο στηθαίο τουλά-
χιστον 10 πόντους.

Σε ένα κουβά προ-
ετοιμάζουμε το 
μείγμα του μονω-
τικού υλικού. Προσθέ-
τουμε πρώτα το γαλάκτω-
μα και κατόπιν σταδιακά τη 

σκόνη, ανακατεύοντας συνεχώς το 
μείγμα με τη βοήθεια ηλεκτρικού 
μείκτη (αναδευτήρα) σε χαμηλές 
στροφές μέχρι την πλήρη ομογενο-
ποίηση. Το μείγμα δεν πρέπει να πε-
ριλαμβάνει σβώλους.
Καλύπτουμε το υαλόπλεγμα με το 
μονωτικό υλικό που μόλις φτιάξα-
με σε δύο στρώσεις. Η κάθε στρώση 
πρέπει να είναι κάθετη στην άλλη 
και να απέχει χρονικά 3-5 ώρες όσο 
χρειάζεται το πρώτο χέρι για να 
στεγνώσει και να μπορεί να πατη-
θεί.
Η στρώση του μονωτικού υλικού 
γίνεται με τη βοήθεια σπάτουλας 
φαρδιάς χωρίς δόντια και σε θερ-
μοκρασίες κάτω των 35 βαθμών.
Προσοχή πριν την εφαρμογή του 
υλικού επί του κονιάματος και του 
πλέγματος να γίνεται επιφανειακό 
κατάβρεγμα χωρίς όμως να λιμνά-
ζει νερό.

Η υδρομόνωση έχει 
ολοκληρωθεί.
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ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ       ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ

Αμερ. Ερ. Σταυρού 142, Καβάλα         Τηλ.: 2510 227577         www.xrwmatakavala.gr

ΧΡΩΜΑΤΑ     ΣΙΔΗΡΙΚΑ

 Atlas Home

Κάθε φορά που ανοίγου-
με το διακόπτη του ηλε-
κτρικού, κάθε φορά που 
μαγειρεύουμε, που ανοί-

γουμε το ψυγείο ή την τηλε-
όραση καταναλώνουμε ενέρ-
γεια. Ενέργεια που έχει παρα-
χθεί σε κάποιο σταθμό ηλεκτρο-
παραγωγής ρυπαίνοντας το πε-
ριβάλλον. Για κάθε κιλοβατώρα 
που καταναλώνουμε, πάνω από 
ένα κιλό διοξειδίου του άνθρα-
κα εκλύεται στην ατμόσφαιρα. 
Εξοικονομώντας λοιπόν ενέρ-
γεια, όχι απλώς κερδίζουμε χρή-
ματα, αλλά συμβάλλουμε και 
στην προστασία του περιβάλ-
λοντος.
Οι δυνατότητες για εξοικονόμη-
ση ενέργειας είναι σχεδόν απε-
ριόριστες. Σε παλιές κατοικίες 
μπορούμε να μειώσουμε την κα-
τανάλωση ενέργειας μέχρι και 
60%, ενώ σε νέες κατοικίες η κα-
τανάλωση μπορεί να μειωθεί 
ακόμα και σε ποσοστό 90% με 
σωστό σχεδιασμό. Πολλά από 
τα μέτρα αυτά κοστίζουν ελάχι-
στα και αποδίδουν αμέσως. 

Στη συνέχεια, ας δούμε κάποιες 
απλές συμβουλές που μπορούμε 
να εφαρμόσουμε όλοι μας όσον 
αφορά τη θέρμανση, την ενέρ-
γεια από τον ήλιο, τη θερμομό-
νωση και τις ηλεκτρικές συσκευ-
ές:

Θέρμανση
● Μια θερμοκρασία γύρω στους 
18-19 βαθμούς είναι αρκετή για 
να νιώθουμε άνετα στο χώρο 
μας. Η περιττή ζέστη, όχι μόνο 
αποτελεί σπατάλη, αλλά μπορεί 
να προκαλεί ακόμα και δυσφο-
ρία. Μειώνοντας τη θερμοκρα-
σία του λέβητα κατά ένα μόλις 
βαθμό, εξοικονομούμε 7% των 
καυσίμων.
● Φροντίστε για τη συντήρηση 
του λέβητα – καυστήρα δύο φο-
ρές το χρόνο. Αν η απόδοσή του 
δεν ξεπερνά το 70%, τότε είναι 
καιρός να τον αλλάξετε. Σε δύο – 
τρία χρόνια θα έχετε κάνει από-
σβεση των εξόδων αγοράς 
του από την οικονομία στα 
καύσιμα.
● Μη χρησιμοποιεί-
τε άσκοπα ηλεκτρι-
κά θερμαντικά σώμα-
τα και θερ-
μ ο σ υ σ -
σωρευτές. 
Κατα να λώ-
νουν διπλά-
σια ενέρ-
γεια. Τοπο-
θετήστε κα-
τ ά λ λ η λ ο υ ς 
θερμοστατικούς 
διακόπτες σε κάθε 
σώμα. Ρυθμίστε τις 
θερμοκρασίες. Μη 
σκεπάζετε τα καλοριφέρ.

● Τα βράδια του χειμώνα, κλεί-
νετε τα παντζούρια και τις κουρ-
τίνες για να κρατήσετε τη ζέστη 
στο χώρο σας. Σε αντίθεση με το 
καλοκαίρι, το χειμώνα κρατάτε 
κλειστές τις εσωτερικές πόρτες.
Ηλιακή Ενέργεια
● Τοποθετήστε ηλιακό θερμο-
σίφωνα. Πετυχαίνετε μέχρι και 
40% μείωση στο λογαριασμό 
του ηλεκτρικού ρεύματος και 
εξοικονομείτε μέχρι και 1.500 κι-
λοβατώρες το χρόνο. Κάθε φορά 
που κάνετε ένα ντους με ζεστό 
νερό από τον ήλιο, αποφεύγεται 
η έκλυση 3 κιλών διοξειδίου του 

ά ν θ ρ α κ α 

στην ατμόσφαιρα.
● Σκεφθείτε σοβαρά να βάλε-
τε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 
στο σπίτι σας. Τα φωτοβολταϊκά 
μετατρέπουν την ηλιακή ενέρ-
γεια απευθείας σε ηλεκτρική χω-
ρίς να ρυπαίνουν. Ένα τέτοιο σύ-
στημα των 2 κιλοβάτ (επιφάνει-
ας 18 τ.μ. περίπου) αρκεί για να 
καλύψει όλες τις ανάγκες σε ηλε-
κτρισμό μιας τριμελούς οικογέ-
νειας.

Θερμομόνωση
● Προσθέστε θερμομόνωση. Ένα 
καλά μονωμένο σπίτι των 100 
τ.μ. έχει κέρδος 1.700 λίτρα πε-
τρελαίου το χρόνο.
● Βάλτε διπλά κουφώματα και 
τζάμια (ιδίως στους βορεινούς 
χώρους).
● Κλείστε τις χαραμάδες.
● Μονώστε το θερμοσίφωνά 
σας και τις σωληνώσεις, τυλίγο-
ντάς τα με ένα στρώμα μονωτι-
κού.

Ηλεκτρικές συσκευές
● Όταν αγοράζετε ηλεκτρι-

κές συσκευές, προσέχετε την 
ενεργειακή τους κατανάλω-
ση. Θα εκπλαγείτε με τις δι-
αφορές που έχουν μεταξύ 
τους οι διάφορες μάρκες. Στα 

ψυγεία, λόγου χάρη, υπάρχει 
πλέον ειδική σήμανση για την 

απόδοσή τους, που επέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
● Κάνετε συχνά απόψυξη του 
ψυγείου σας και μην ανοίγετε 

άσκοπα τις πόρτες του.
● Μην αφήνετε άσκοπα τις εστί-
ες της ηλεκτρικής κουζίνας ανοι-
χτές. Προσέξτε τα σκεύη που 
χρησιμοποιείτε να έχουν την 
ίδια διάμετρο με τις εστίες.
● Οι 60 βαθμοί είναι αρκετοί για 
να καθαρίσουν τα ρούχα σας 
στο πλυντήριο. Η πρόπλυση δεν 
είναι πάντα αναγκαία. Ο κάδος 
του πλυντηρίου σας να είναι πά-
ντα γεμάτος.
● Ζεστό νερό για τα πλυντήρια 
ρούχων και πιάτων μπορείτε να 
έχετε από τον ηλιακό θερμοσί-
φωνα. Συνδέστε τα αμέσως.
● Μην αφήνετε την τηλεόραση, 
το στερεοφωνικό ή άλλες ηλε-
κτρικές συσκευές σε κατάσταση 
αναμονής (stand-by). Θα εκπλα-
γείτε εάν μάθετε πόση ενέργεια 
καταναλώνουν σε αυτή την κα-
τάσταση. Καλύτερα να τις κλεί-
νετε από τον κεντρικό διακόπτη.
● Εάν πρόκειται να αντικατα-
στήσετε το παλιό σας ψυγείο, 
φροντίστε να αγοράσετε ένα μο-
ντέλο πραγματικά φιλικό προς 
το περιβάλλον. Η Greenpeace 
έχει προωθήσει τα τελευταία 
χρόνια την τεχνολογία ψυγείων 
Greenfreeze, που δεν καταστρέ-
φουν το όζον και δε συμβάλ-
λουν στο φαινόμενο του θερμο-
κηπίου. Επιπλέον, τα «πράσινα» 
ψυγεία καταναλώνουν λιγότερη 
ενέργεια από τα ψυγεία παλιάς 
τεχνολογίας.

Πηγή: http://users.uoa.gr

Εξοικονόμηση ενέργειας
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ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

Κ ΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚ Α
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΡΑΝΖΙΤΟ-ΚΙΝΗΣΗΣ
Σε πλοία & σκάφη αναψυχής

Υγραεριοκίνηση στο πρατήριο REVOIL

ΔΩΡΕΑΝ Έκδοση Κοινοχρήστων
με την αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Κεντρικό: Τενέδου 52, ΚΑΒΑΛΑ (Πρατήριο JETOIL),
Τηλ.: 2510 442767, Fax: 2510 442090

Υπο/μα 1: 2o χιλ. Περάμου-Ελευθερών (Πρατήριο Revoil),
 Τηλ.: 25940 41000

Υπο/μα 2 : Άγιος Αθανάσιος Δράμας (Πρατήριο Α.Π),
Τηλ.: 25210 69544

Εγκαταστάσεις ΔΑΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
EXPRESS OIL 2510 833414, Κινητό : 6932 228206

e-mail: info@express-oil.gr

ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Ενέργεια εν κινήσει

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

8001117900

Σας 
ανταποδίδουμε την 20ετή σας εμπιστοσύνη με τις καλύτερες 

τιμές 
της αγοράς
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Σ Τ Ε Γ Α Ν Ω Σ Η
ΤΑ ΡΑΤ Σ Α Σ  -  Υ Π Ο Γ Ε Ι Ο Υ  -  Π Ι Σ Ι Ν Α Σ

ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 25- ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.2510.233723 - ΚΙΝ.6932.715015

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λάσκαρης 
Ελευθέριος

διανομές 
κατ’ οίκον

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τηλ. 6946501091

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

SERVICE    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     ΕΜΠΟΡΙΑ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γαλλικής Δημοκρατίας 52 Καβάλα
Τηλ./Fax: 2510 223364 Κιν. 6944589733  E-mail: t.pimen@yahoo.gr

Τι να κάνουμε για να έχουμε οικονομία και 
απόδοση στη θέρμανση
To ενεργειακό πρόβλημα στη χώρα μας κατά τους χει-
μερινούς μήνες οφείλεται στην ύπαρξη της μεγάλης 
πλειοψηφίας των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν 
το 1980, τα οποία δεν είναι θερμομονωμένα, και απαι-
τούν πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας για να εξασφαλίσουν 
αποδεκτές συνθήκες άνεσης το χειμώνα. Ένας ακόμα 
σημαντικός παράγοντας είναι η μέτρια κατάσταση και 
συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης, που οδηγεί 
σε μειωμένους βαθμούς απόδοσης και επομένως αυξη-
μένη κατανάλωση ενέργειας. 

Μία ακόμα παράμετρος είναι η συνεχής αύξηση, τόσο 
σε αριθμό όσο και σε εγκατεστημένη ισχύ, των συ-
στημάτων και συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρι-
κή, κυρίως, ενέργεια και οι ανάγκες σε βελτίωση των 
συνθηκών άνεσης σε πλημμελώς μονωμένα κτίρια. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε στην εγκατάσταση πάνω από 
3.000.000 κλιματιστικών μονάδων τα τελευταία 25 
χρόνια.

Όπως λέει η Διονυσία Κολοκοτσά, επίκουρη 
καθηγήτρια στη Διαχείριση Ενεργειακών 

Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
ένα καλό σύγχρονο σύστημα θέρμανσης 

έχει απόδοση 95% και ένα παλιό 75%.

“Πιο συμφέρουσα λύση είναι να θωρακίσει κάποιος το 
κέλυφος για να μην έχει απώλειες από αεροστεγανότη-

τα και να έχει καλή μόνωση στις ταράτσες. Για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες θέρμανσης χρειάζεται η χρήση θερ-

μοστατικών βαλβίδων, αλλά και καλές μονώσεις”, λέει 
η κυρία Κολοκοτσά.

Τι να κάνουμε για να έχουμε 
οικονομία & απόδοση στη θέρμανση
πηγή: Γιώργος Λαμπίρης

συνέχεια στη σελ. 15
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Οι επιπτώσεις της 
πλημμελούς μόνωσης 
Σημειώνει μάλιστα, ότι η χώρα 
μας καταναλώνει συγκριτικά 
περισσότερη ενέργεια για θέρ-
μανση από τη Δανία – η οποία 
έχει σαφώς χαμηλότερες θερ-
μοκρασίες - λόγω πλημμελούς 
μόνωσης. Σήμερα και μετά την 
εφαρμογή της Κοινοτικής Οδη-
γίας για την Ενεργειακή Απόδο-
ση Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), η ενεργεια-
κή κατανάλωση στην χώρα μας 
μειώνεται κυρίως λόγω της οι-
κονομικής δυσπραγίας των νοι-
κοκυριών να ανταπεξέλθουν 
στις ενεργειακές τους ανάγκες 
και όχι τόσο λόγω βελτίωσης 
των κτιρίων παρά το γεγονός 
ότι υπάρχουν οδηγίες εξοικο-
νόμησης ενέργειας που προτεί-
νουν την εφαρμογή κτιρίων μη-
δενικού ενεργειακού ισοζυγίου 
μέχρι το 2020.

Μείωση της 
κατανάλωσης 
κατά 20,9% 
το χειμώνα 2011 - 2012
Η οικονομική κρίση των τελευ-
ταίων ετών έχει οδηγήσει σε 
μείωση της ενεργειακής κατα-

νάλωσης με ταυτόχρονη υπο-
βάθμιση των συνθηκών στο 
εσωτερικό των κτιρίων. Σε με-
λέτη που διεξήχθη από το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών με συμμε-
τοχή του Αριστοτελειου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πα-
νεπιστημίου Πάτρας και Πει-
ραιά και του Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών (Santamouris et al., 
2013) για 512 νοικοκυριά σε 
όλη την Ελλάδα φαίνεται μια 

μείωση κατά 20.9% τον χειμώ-
να 2011-2012 σε σχέση με τον 
2009-2010 παρά το γεγονός ότι 
ο χειμώνας του 2011 είχε πολύ 
χαμηλότερες θερμοκρασίες.

aΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣEΧΟΥΜΕ
Όπως διευκρινίζει η επίκουρη 
καθηγήτρια του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, “πρέπει να κοιτάξουμε 
την απόδοση, την εύκολη συ-
ντήρηση του συστήματος θέρ-

μανσης και φυσικά αν μονώνο-
νται οι σωληνώσεις. Σημαντικό 
ρόλο παίζει επίσης, το ποιος θα 
το εγκαταστήσει και τι προδι-
αγραφές θα χρησιμοποιήσει, η 
εκπαίδευση του εγκαταστάτη 
και η γνώση του πελάτη”
Τα πρώτα μέτρα που μπορούν 
να ληφθούν για την μείωση των 
ενεργειακών αναγκών με ταυ-
τόχρονη βελτίωση των συνθη-
κών άνεσης, είναι η βελτίωση 
της αεροστεγανότητας του κε-

λύφους και η εφαρμογή μόνω-
σης τόσο στην οροφή όσο και 
αν είναι δυνατό και στην τοιχο-
ποιία.
Στη συνέχεια σημαντικό ρόλο 
παίζει η αντικατάσταση των 
κουφωμάτων και υαλοπινάκων.
Σε σχέση με τα συστήματα θέρ-
μανσης υπάρχει πληθώρα λύσε-
ων όμως θα πρέπει να εφαρμό-
ζεται κατά περίπτωση και δεν 
υπάρχει μια λύση για όλες τις 
περιπτώσεις.

aΟΙ ΛYΣΕΙΣ:
-Αντικατάσταση Παλαιών καυ-
στήρων ή και λέβητων πετρε-
λαίου με νέους υψηλής απόδο-
σης (πετρελαίου)
-Αντικατάσταση Παλαιών καυ-
στήρων ή και λέβητων πετρε-
λαίου με νέους φυσικού αερίου.
-Εγκατάσταση συστημάτων 
θερμοστατικών βαλβίδων στα 
συστήματα θέρμανσης.
-Τοποθέτηση τρίοδης βάνας 
ανάμιξης με τους κατάλληλους 
αυτοματισμούς
-Mόνωση Δικτύων μεταφοράς 
συστημάτων θέρμανσης.

Πηγή:news.gr

Το ενεργειακό πρόβλημα λόγω 
ανεπάρκειας θωράκισης των κτιρίων
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Αντλίες θερμότητας Inverter

Συστήματα εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛΑΣΑΤΗΣ
Μηχανολόγος , Μηχανικός – ΕΔΕ

› Σύγχρονες εφαρμογές εξωτερικής θερμοπρόσοψης, υγρομόνωσης, θερμομόνωσης
Θερμομονωτικά υλικά νέας τεχνολογίας για ταράτσες. Πιστοποιημένα προϊόντα χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας και υψηλής 
αντανακλαστικότητας, από το Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Χρήσεις
Εφαρμόζονται σε ταράτσες και παρέχουν θερμομόνωση. Μειώνουν την 
κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό περίπου 30%

Ιδιότητες- Πλεονεκτήματα
• Έχουν εξαιρετικά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα εμποδίζοντας τη 
μεταφορά της εξωτερικής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου.

•  Υψηλή αντοχή ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

•  Τους καλοκαιρινούς μήνες μειώνουν αισθητά την θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου

Χρυσ. Σμύρνης 4, Καβάλα  •  Τηλ.& Fax: 2510 833 084  
Κιν. 6974 075 649  •  E-mail: kplasatis@gmail.com

Νέα διεύθυνση

 › Εξοικονομήστε ενέργεια & χρήματα με 
λαμπτήρες LED γιατί έχουν: 

 •  Ενεργειακή απόδοση
 •  Μεγάλη διάρκεια ζωής
 •  Ποικιλία χρωμάτων
 •  Εξάλειψη UV ακτινοβολίας

 •  Αντοχή
 •  Μικρό μέγεθος και ευελιξία σχεδιασμού

 › Εξοικονομήστε ενέργεια & χρήματα με 
λαμπτήρες LED γιατί έχουν: 

 •  Ενεργειακή απόδοση
 •  Μεγάλη διάρκεια ζωής
 •  Ποικιλία χρωμάτων
 •  Εξάλειψη UV ακτινοβολίας

 •  Αντοχή
 •  Μικρό μέγεθος και ευελιξία σχεδιασμού

Ενεργειακή θωράκιση κατοικιών

Μήπως είναι καιρός 
να αλλάξουμε 
λαμπτήρες; 




