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Οι ειδικοί σας συμβουλεύουν

Πληροφορίες για τους καταναλωτές

Μ

ετά την εξαγγελία της
αύξησης της τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης,
ο κόσμος έχει σαστίσει.
Ακούει ότι η λύση είναι τα τζάκια,
το πέλλετ, οι σόμπες, οι ηλεκτρικοί
λέβητες, οι λέβητες ιόντων κλπ.
Πρέπει να επισημάνουμε εξ αρχής
ότι η κάθε περίπτωση, η κάθε κατοικία απαιτεί τη δική της λύση. Το
σύστημα θέρμανσης που τοποθέτησε ο γείτονας δεν σημαίνει ότι
κάνει και για μένα.
Στην Ελλάδα καταναλώνουμε 2,53 φορές περισσότερη ενέργεια για
να ζεστάνουμε τα σπίτια μας απ΄
ότι στη Γερμανία και τη Σουηδία, σε
απόλυτη σύγκριση, όταν μάλιστα
εκεί η μέση χειμερινή θερμοκρασία
είναι -15οC.
Τι φταίει γι΄ αυτό;
Φταίνε οι κακές κατασκευές των
κτιρίων (μόνωση κλπ), τα μηχανήματα κακής ποιότητας και χαμηλού βαθμού απόδοσης, καθώς
και η κακή χρήση τους από εμάς

τους χρήστες. Όλα αυτά τα χρόνια
δεν δίναμε καμία σημασία σ΄ αυτά
που ήταν μη ορατά, αλλά μόνο σ’
αυτά που φαίνονταν. Ωραία τζάκια και κουζίνες, ωραία πατώματα
και είδη υγιεινής, αλλά για τα μηχανήματα που βάζαμε στο λεβητοστάσιό μας καμία έγνοια. Αν προσθέσουμε σ’ αυτά και τον τρόπο
λειτουργίας του καλοριφέρ έχουμε
το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις. Συμπερασματικά λοιπόν
καταλήγουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, την καθημερινότητά μας, την κουλτούρα
μας ως χρήστη και καταναλωτή.
Όπως είναι γνωστό αυτή την περίοδο προβάλλεται με ιδιαίτερη δημοσιότητα το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» που χρηματοδοτεί τις ενεργειακές βελτιώσεις στις
κατοικίες και καλύπτει μονώσεις,
διπλά τζάμια, ηλιακά και θέρμανση.
Να τονίσουμε εξαρχής ότι η θέρμανση είναι η μικρότερου κόστους
επέμβαση στις κατοικίες και η ταχύτερη αποσβενόμενη, συγκρινό-

μενη με τις άλλες επιδοτούμενες
επεμβάσεις.

1. ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
1.1. Για μονοκατοικίες
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
επέμβαση στο λεβητοστάσιο, καλό
είναι να προβούμε σε τρεις παρεμβάσεις:
α. Να τοποθετήσουμε θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε σώμα θέρμανσης και καλοριφέρ. Έτσι κάθε σώμα
γίνεται ανεξάρτητο, ρυθμίζεται
και ελέγχεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου, γιατί κάθε
χώρος ανάλογα με τη χρήση, τον
προσανατολισμό ή τις πρόσθετες
πηγές ενέργειες έχει διαφορετικές
ανάγκες θέρμανσης.
Η τοποθέτηση αυτή δεν χρειάζεται
ούτε συνδέσεις, ούτε καλώδια.

β. Να αντικαταστήσουμε τον απλό
θερμοστάτη με ηλεκτρονικό χρονοθερμοστάτη, που σημαίνει λειτουργία με ακρίβεια και συγχρόνως λειτουργία βάσει προγράμματος.
Να σημειώσουμε ότι κάθε βαθμός
πάνω από τους 20οC, σημαίνει κατανάλωση καυσίμου 6-7%.
γ. Να εγκαταστήσουμε αυτοματισμό αντιστάθμισης, που ρυθμίζει
τη θερμοκρασία του νερού που
πηγαίνει προς τα σώματα, ώστε να
είναι αντιστρόφως ανάλογη προς
την εξωτερική θερμοκρασία.
Αυτές οι επεμβάσεις είναι μικρού
κόστους και μπορούν να προσφέρουν οικονομία μέχρι και 20 %,
αποσβένονται δε συνήθως σε λιγότερο από ένα χρόνο και χρήσιμο
είναι να γίνουν πριν από οποιαδήποτε άλλη επέμβαση υψηλότερου
κόστους.
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1.2. Για πολυκατοικίες
Θερμιδομέτρηση: Ο θερμιδομετρητής καταγράφει τις θερμίδες που καταναλώνει κάθε θερμαντικό σώμα
χωριστά και έτσι υπάρχει το κίνητρο
στον κάθε χρήστη να κάνει εξοικονόμηση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με
την ωρομέτρηση. Το σύστημα αυτό
συνίσταται από: ένα θερμοστατικό
διακόπτη με θερμοστατική κεφαλή,
που αντικαθιστά τον πάνω παλιό
διακόπτη, έναν θερμιδομετρητή που
κολλάει στην μπροστινή πλευρά του
σώματος και μεταφέρει ασύρματα
τις μετρήσεις και ένα δέκτη τοποθετημένο στο κλιμακοστάσιο που λαμβάνει τις μετρήσεις. Όταν το σύστημα είναι μονοσωλήνιο αντί για θερμιδομετρητής σε κάθε σώμα, τοποθετείται θερμιδομετρητής γραμμής.
Επιπλέον στο λεβητοστάσιο εγκαθίσταται ένας αυτοματισμός αντιστάθμισης. Για την εφαρμογή αυτής
της λύσης πρέπει να συμφωνήσουν
όλοι οι ιδιοκτήτες.
Το σύστημα είναι ασύρματο και δεν
απαιτείται καμία καλωδίωση μέσα
στο σπίτι και μπορεί να προσφέρει
οικονομία μέχρι και 40 %, υπό την
έννοια της ορθολογικοποίησης της
χρήσης.

2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε
επέμβαση στο λεβητοστάσιο, πρέπει
να ελέγξουμε αν ο υπάρχων λέβητας
είναι καλά ρυθμισμένος, οι σωληνώσεις του λεβητοστασίου είναι μονωμένες και κυρίως ότι το μέγεθος του
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λέβητα είναι το σωστό, γιατί το σύνηθες είναι ο λέβητας να είναι υπερδιαστασιολογημένος.

διάφορων καρπών. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι η τροφοδοσία της
εστίας γίνεται αυτόματα.

α. Η ηλεκτρική θέρμανση, είτε
πρόκειται για πάνελ υπέρυθρης
ακτινοβολίας είτε για ηλεκτρικούς
λέβητες, είτε για λέβητες ιόντων – οι
οποίοι είναι επίσης ηλεκτρικοί λέβητες, μπορεί να έχει χαμηλό κόστος
εγκατάστασης, αλλά είναι η πλέον
αντιοικονομική μέθοδος θέρμανσης.
Δεν προσφέρεται για την πλήρη κάλυψη μονίμου κατοικίας.

ε. Λέβητες πέλλετς: Το πέλλετ είναι συσσωματώματα ξύλου (πριονιδιού), η τροφοδοσία γίνεται αυτόματα, αλλά δεν παύει να έχει απασχόληση για τη μεταφορά, την τροφοδοσία και τον καθαρισμό. Απαιτείται
χώρος αποθήκευσης και απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή ως προς την ποιότητα του πέλλετ, καθότι δεν είναι
σταθερή. Διατίθενται λέβητες για λεβητοστάσιο, αλλά και για μέσα στο
σπίτι, που συνδέονται με τα σώματα
θέρμανσης.

β. Τζάκια: Το κλασικό τζάκι όταν λειτουργεί όπως το ξέρουμε, μας αποδίδει λιγότερο από το 20% της ισχύος του στο χώρο. Αν είναι υδραυλικό (δηλ. συνδέεται με θερμαντικά
σώματα) ή με ζεστού αέρα (δηλ. έχει
σύστημα θέρμανσης του αέρα του
χώρου) τότε η απόδοσή του αυξάνεται. Γίνεται όμως αντιληπτό ότι
απαιτείται η συνεχής προμήθεια ξύλων για τη λειτουργία του τζακιού,
και καθημερινά διαρκής καθαρισμός
αυτού από τη στάχτη, για καλύτερη
απόδοση.
γ. Λέβητες ξύλου: Η τοποθέτηση
του λέβητα απαιτεί ξεχωριστό χώρο
(λεβητοστάσιο) και χώρο αποθήκευσης για τα ξύλα. Έχει μεγάλη απασχόληση για τη συχνή τροφοδοσία
του λέβητα με ξύλα και για τον καθαρισμό του και αφορά βεβαίως κατοικίες εκτός αστικών περιοχών.
δ. Λέβητες πυρηνόξυλου – κουκουτσιών κλπ: Οι λέβητες αυτοί
χρησιμοποιούν ως καύσιμο τα κατάλοιπα από την επεξεργασία των
πυρήνων της ελιάς και κουκούτσια

στ. Λέβητες πετρελαίου: Παρά την
υψηλή τιμή του πετρελαίου, αυτό
συνεχίζει να είναι η μοναδική επιλογή για ορισμένες περιοχές, αρκεί τα
κριτήρια αγοράς να μην είναι μόνο
οικονομικά.
η. Φυσικό αέριο: Αν έχουμε να κάνουμε με κεντρικό λεβητοστάσιο,
τότε αυτό που απαιτείται είναι να
αντικαταστήσουμε τον καυστήρα

πετρελαίου με καυστήρα φυσικού
αερίου.
Έχει πολλά πλεονεκτήματα: Είναι
φθηνότερο κατά 30-35% σε σχέση με
το πετρέλαιο (όπως έχει εξαγγελθεί),
είναι καθαρό, πρώτα το καταναλώνεις και μετά το πληρώνεις και είσαι
σίγουρος για την καταναλισκόμενη
ποσότητα.
Συνοψίζοντας: Κάθε περίπτωση είναι
ξεχωριστή και έχει τη δική της λύση,
κάθε βαθμός άνω των 20οC αυξάνει
την κατανάλωση κατά 6-7% και αν
δεν αλλάξουμε τις συνήθειές μας δεν
θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Απ’ όλες τις επεμβάσεις στις κατοικίες (θέρμανση, μόνωση, διπλά τζάμια,
ηλιακά κλπ), η θέρμανση είναι η μικρότερη σε κόστος επέμβαση και με
το μικρότερο χρόνο απόσβεσης από
όλες τις άλλες επεμβάσεις.
«ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
(ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.)
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«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
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7 απλές συμβουλές ανακαίνισης
που εξοικονομούν
ενέργεια και χρήματα
Θεωρείτε ότι η ανακαίνιση με στόχο την
ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας
είναι πολυτέλεια; Και όμως όχι!

Ο

ι υψηλοί λογαριασμοί ρεύματος και
πετρελαίου
προβληματίζουν
τους
περισσότερους από εσάς. Ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσετε
τα λειτουργικά έξοδα του σπιτιού σας είναι να
ακολουθήσετε τις συμβουλές που σας προτείνουμε.
Οι συμβουλές μας για ένα καλύτερο σπίτι έχουν
να κάνουν κυρίως με τις κρυμμένες λεπτομέρειες
που δεν μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας και
προσφέρουν ζεστασιά, άνεση, αντιμετώπιση
προβλημάτων υγρασίας και φυσικά μικρότερους
λογαριασμούς ρεύματος, πετρελαίου και φυσικού
αερίου για το σπίτι σας.

Πώς θα το πετύχετε αυτό;
• Δώστε σημασία στη μόνωση: Είναι βασική για
να κάνετε το σπίτι σας ζεστό, χωρίς υγρασία και
να είναι πιο άνετο και υγιεινό το περιβάλλον του.
Σιγουρευτείτε ότι η μόνωση της οροφής και του
δαπέδου είναι επαρκής. Στη συνέχεια δείτε τους
τοίχους, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνωση και είναι
καλής ποιότητας. Η μόνωση του σπιτιού εξοικονομεί
πάνω από 40% των εξόδων θέρμανσης και ψύξης.
• Προβλήματα διαρροής-εισροής αέρα: Στα

περισσότερα σπίτια, ειδικότερα στα παλιότερα, η
ζέστη χάνεται από καμινάδες, από τρύπες που έχουν
δημιουργηθεί για τα υδραυλικά και τις καλωδιώσεις,
από τα δάπεδα, τις οροφές και από την κακή
τοποθέτηση των κουφωμάτων. Κλείστε όλα τα
κενά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή
ζέστης/κρύου με το εξωτερικό περιβάλλον.
• Επιλέξτε διπλή υάλωση για τα παράθυρα σας: Όχι
μόνο εμποδίζουν τη ζέστη να δραπετεύσει αλλά
μειώνουν τη συμπύκνωση υδρατμών και το θόρυβο.
Για καλύτερα αποτελέσματα, αγοράστε παράθυρα
με πλαίσιο που έχει καλές μονωτικές ιδιότητες, όπως
ξύλο, PVC ή αλουμίνιο με θερμοδιακοπή. Επιπλέον,
η επιλογή ενεργειακών τζαμιών θα αυξήσει ακόμα
παραπάνω την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αν η
εξώπορτα του σπιτιού σας είναι παλιά, επιλέξτε
μια καινούργια με καλές μονωτικές ιδιότητες. Η
επιλογή ενεργειακών κουφωμάτων και η σωστή
τοποθέτηση τους οδηγεί σε σίγουρη εξοικονόμηση
ενέργειας και χρημάτων.
• Συντηρήστε το σύστημα θέρμανσης και ψύξης ή
εάν θέλετε να επενδύσετε περισσότερα χρήματα
αγοράστε ένα καινούργιο πιο αποδοτικό και
λειτουργικά πιο οικονομικό (π.χ. λέβητας πέλλετ ή
αντλία θερμότητας).
• Μειώστε τα έξοδα για ζεστό νερό χρήσης:

Τοποθετήστε ηλιακό θερμοσίφωνα για να
εκμεταλλευτείτε την άφθονη δωρεάν και «πράσινη»
ενέργεια του ήλιου. Μονώστε τις σωληνώσεις και τη
δεξαμενή αποθήκευσης του θερμοσίφωνα σας για
να περιορίσετε τις απώλειες και να παραμένει το
νερό ζεστό για περισσότερη ώρα.
• Τοποθετήσετε συστήματα σκίασης για να
μειώσετε την εσωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι
και παράλληλα να εξοικονομήσετε χρήματα από τη
μειωμένη χρήση των κλιματιστικών, ειδικότερα στις
δυτικές όψεις του σπιτιού.
• Χρησιμοποιείστε λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας και αν πρόκειται να αγοράσετε κάποια
καινούργια ηλεκτρική συσκευή προσέξτε την
ενεργειακή της κλάση.
O επιθεωρητής κάνοντας αυτοψία στο σπίτι σας
και με τη χρήση θερμοκάμερας θα εντοπίσει την
ακριβή τοποθεσία οποιουδήποτε προβλήματος
στους τοίχους, στην οροφή, στα παράθυρα ή στα
μηχανολογικά συστήματα του σπιτιού σας. Θα σας
ενημερώσει για την ύπαρξη προβλημάτων που σας
κοστίζουν ακριβά και θα σας προτείνει οικονομικές
και αποδοτικές λύσεις αντιμετώπισης τους.
energycert.gr
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• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (π.χ. πατζούρια, τέντες)
• Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
• Εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης
(π.χ. λέβητας φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας,
ενεργειακό τζάκι)
• Προσθήκη θερμομόνωσης τοίχων, δώματος, πυλωτής.
• Μέγιστο ποσό εργασιών 25.000€
• Μέγιστη Επιδότηση 70%
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Ενεργειακό τζάκι: Η τεχνολογία αρωγός στη θέρμανση

Ε

νεργειακό ονομάζεται το
τζάκι εκείνο που η εστία
του είναι κλειστού τύπου,
είναι κατασκευασμένη από
μαντέμι ή ατσάλι και μεταφέρει
την θέρμανση που παράγεται από
υλικό που καίγεται (ξύλα, pellets,
αέριο-γκάζι) στον χώρο μέσω τον
τοιχωμάτων της, είτε σε αέρα,
είτε σε νερό. Τα ενεργειακά τζάκια
έχουν αποδόσεις της τάξεως του
70% και πάνω (έναντι μόλις 10%15% των συμβατικών) και συνδυάζονται πάντα με ρυθμιζόμενη
καύση. Υπάρχουν τα αερόθερμα
ενεργειακά τζάκια και τα θερμοδυναμικά. Τα αερόθερμα είναι εκείνα
των οποίων οι εστίες έχουν κατά
κανόνα ενσωματωμένο θερμοθάλαμο και λειτουργούν με βεβιασμένη κυκλοφορία του αέρα, με
τη βοήθεια βεντιλατέρ. Οι εστίες

αυτές είναι συνήθως κατασκευασμένες από ατσάλι.
Θερμοδυναμικό ενεργειακό τζάκι είναι αυτό στο οποίο ο αέρας
που ζεσταίνεται μεταφέρεται στο
χώρο με φυσική ροή, δηλαδή χωρίς τη βοήθεια κάποιου βεντιλατέρ. Οι εστίες αυτές δουλεύουν με
τον ελκυσμό που δημιουργείται
μέσα στον θερμοθάλαμο, που κατασκευάζεται μαζί με την επένδυση και μπορούν να δεχτούν προαιρετικά οποιοδήποτε βεντιλατέρ,
είτε αυτό είναι για τη βεβιασμένη
κυκλοφορία (αερόθερμο) είτε για
τη διανομή του ζεστού αέρα σε
άλλα δωμάτια, όσο μακριά και αν
είναι αυτά.
Άλλωστε τα ενεργειακά τζάκια
με τα ενσωματωμένα βεντιλα-

Εισαγωγέας Ενεργειακών Τζακιών-Σομπών
Τοποθέτηση Επενδύσεων- Καθαρισμοί Καμινάδων
.......από το 1981 !!!
WWW.KARAMANOGLOU.GR
tzakiakaramanoglou
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τέρ, έχουν το μειονέκτημα ότι δεν
μπορούν να πάρουν αεραγωγό
μεγαλύτερο από 3 μέτρα μήκος
και κατά συνέπεια, το βεντιλατέρ
αυτό, είναι άχρηστο όταν πρόκειται για εγκατάσταση διανομής
αέρα σε όλο το σπίτι, όπου απαιτούνται μεγαλύτερα μήκη. Για
εγκατάσταση διανομής αέρα με
αεραγωγούς σε όλο το σπίτι, χρειάζεται ειδικό βεντιλατέρ, το οποίο
τοποθετείται μετά το τζάκι, για
να έχει την ισχύ να μεταφέρει τον
αέρα αθόρυβα και αποτελεσματικά σε μεγάλες αποστάσεις.
Υπάρχουν, για παράδειγμα, τζάκια
τα οποία καίνε ξύλο, άλλα που καίνε pellet, αέριο ή και νερό. Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα
τοποθέτησης καμινάδας στην πολυκατοικία, όλες οι επιλογές είναι
ανοιχτές. Διαφορετικά, μπορεί
κανείς να εγκαταστήσει μια μικρή
καμινάδα που θα έχει έξοδο στο
μπαλκόνι, μόνο που σε αυτή την
περίπτωση οι επιλογές ως προς το
καύσιμο περιορίζονται στο pellet.
Όσον αφορά στο κόστος, ρόλο
παίζουν διάφοροι παράγοντες,
όπως η επιλογή των υλικών, η διακόσμηση, το προϊόν καύσης κτλ.
Ένα μέσο πάντως κόστος κυμαίνεται από 2.000 - 3.500 ευρώ.

χαρακτηρίζονται από τη χαμηλή
απόδοση ενέργειας 10-15%, ενώ η
φωτιά δεν ελέγχεται παρά μόνον
από το πόσα ξύλα του βάζουμε.
Εν κατακλείδι, τα παραδοσιακά
τζάκια ρυπαίνουν πολύ το περιβάλλον. Υπάρχουν μετρήσεις που
αποδεικνύουν ότι ένα παραδοσιακό τζάκι που καίει καυσόξυλα
ρυπαίνει το περιβάλλον όσο ένας
καυστήρας μιας μέσης πολυκατοικίας. Από την άλλη μεριά τα ενεργειακά τζάκια θερμαίνουν αέρα
γύρω από τα τοιχώματά τους και
τον διανέμουν στον χώρο. Ταυτόχρονα λειτουργούν με μικρή και
ελεγχόμενη κατανάλωση ξύλου
(ή όποιου άλλου καυσίμου), ενώ
αξιοποιούν πάνω από το 70% της
θερμογόνου απόδοσης του ξύλου.
Γι’ αυτό έχουν και περιορισμένες
εκπομπές ρύπων, ενώ η εξελιγμένη τεχνολογία τους τα καθιστά
ασφαλή.
Naftemporiki.gr

Σε περίπτωση που έχουμε ήδη συμβατικό τζάκι η αναβάθμισή του σε
ενεργειακό είναι εφικτή, αλλά το
κόστος δεν είναι αμελητέο και κυμαίνεται από 1.500 – 2.000 ευρώ.
Η διαφορά πάντως είναι μεγάλη
καθώς το παραδοσιακό τζάκι ζεσταίνει μόνο τοπικά, όπου φτάνει
η ακτινοβολία. Επιπλέον η καμινάδα λειτουργεί σαν ένας αγωγός
που ρουφάει μέσα από το σπίτι
τεράστιες ποσότητες αέρα (από
200- 400 m3 ανά ώρα) με αποτέλεσμα να το κρυώνει. Άλλωστε

2o κατ.: Γαλ. Δημοκρατίας 83, Καβάλα
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