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Ποιοί Είμαστε  

 

 Στη Θεσσαλονίκη το 2007 

 Από τις πρώτες τρείς εταιρειες, την εποχή 
εκείνη  σε πανελλαδικό επίπεδο που 
ξεκινήσαμε τον Γεωθερμικό κλιματισμό. 

 Κατασκευαστικό έργο εκτός του Ελλαδικού 
χώρου στην Κύπρο, Βουλγαρία, Αλβανία, 
Σκόπια και Ηνωμένο Βασίλειο.   

 Πάνω από 100 έργα μικρής και μεσαίας 
κλίμακας συνολικής ισχύος περίπου 3Mw 

αντλιών θερμότητας 

 

ENERGIA INNOVATION is your reliable partner in 

the renewable energy industry. 



 
 

Τι σημαίνει όμως ο ορος 
«σχεδόν μηδενικής 
ενεργειακής 
κατανάλωσης? 
 
 Ότι ένα κτίριο έχει πολύ υψηλή 

ενεργειακή απόδοση Α+ 

 Και ότι το σύνολο της ενεργειας που 
απαιτείται για την κάλυψη των 
αναγκών θα καλύπτεται από ΑΠΕ  



Ποια είναι η 
Πρότασή μας  
 Σε νέα κατασκευή φυσικά 

παθητικό σπίτι ή όσο το δυνατόν 
πιο κοντα στα πρότυπα του 
παθητικού 

 Οι ήδη υπάρχουσες κατασκευές 
στη χώρα  μας σήμερα είναι 
ενεργοβόρες, καταναλώνουν 
πάνω από 150kwh/m/year για 
ψύξη-θέρμανση-Ζεστό νερό 
χρήσης-φωτισμός 

 Μια αρκετά ρεαλιστική τιμή μετα 
την ανακαίνιση θα μπορούσε να 
είναι μεταξύ 30-50kwh/m2/year 

 



  Πως θα 
επιτευχθεί αυτό? 

 Φυσικά ξεκινώντας απο την καλή 
μόνωση του κέλυφους 

 Αφού εξασφαλίσουμε την σωστή 
μόνωση του κελύφους και κλεισιμο 
όλων των θερμογεφυρών προχωράμε 
στον….. 

 Επανασχεδιασμό πρωτεύοντος  
συστήματος κλιματισμού, δευτερεύοντος 
συστήματος (ενδοδαπέδια-fcu-
θερμαντικά σώματα), ΖΝΧ και 
παραγωγής ρεύματος 

Ποια είναι τα συστήματα τα οποία 
προτείνονται για μία σχεδον μηδενικής 
κατανάλωσης ?? Αυτά θα τα 
αναλύσουμε παρακάτω 

 



 Πρωτεύον σύστημα 
Αντλία Θερμότητας 

Αντλεί θερμότητα από το 
περιβάλλον εάν πρόκειται για αέρα 
νερού ή από την γή αν πρόκειται 
για γεωθερμική.  
 Η αντλία αέρα νερού 

τοποθετείται ταράτσα – 
μπαλκόνι-κήπος 

 Η γεωθερμική αντλία χρειάζεται 
ιδιαίτερη πρόβλεψη για 
οριζόντιο ή κάθετο σύστημα 
σωληνώσεων που την καθιστά 
σχεδόν απαγορευτική λύση για 
ήδη υπάρχουσες κατασκευες 
μέσα στον πολεοδομικό ιστό 

 

 



Δευτερεύοντα 
συστήματα 
Ενδοδαπέδια θερμανση-

δροσισμός 

 Η εφαρμογή της  ενδοδαπέδιας ως θέρμανση 
και δροσισμός είναι μια έννοια παρεξηγημένη 
από πολλούς στον τεχνικό κόσμο και όχι μόνο. 
Εχουν ακουστεί κατά καιρούς διαφορα 
ευτράπελα όπως ότι προκαλεί θρομβώσεις, 
σκονίζεται το σπίτι ,τι θα γίνει αν τρυπήσουν οι 
σωλήνες και άλλα διάφορα τέτοια  

 Μια αντλία θερμότητας έχει τον μέγιστο βαθμό 
απόδοσής της COP 5 σε θερμοκρασίες 
προσαγωγής/επιστροφής 40/35 

 Εγώ από την πλευρά μου ένα μόνο θα πώ ότι η 
λύση της ενδοδαπέδιας έχει μόνο θετικά και 
είναι αυτό που οι Αγγλοσάξωνες λένε με μία 
πρόταση 

     “COMFORT LIVING”   



Επιτοίχια Θέρμανση 

 Μια εφαρμογή ως τώρα στα 
δεκαπέντε χρόνια ως 
κατασκευαστές. 

 Δύσκολη η διαχείριση ακόμη και 
στο να καρφώσεις ένα καρφί 

 Μεγάλη δυσκολια στην 
διαχείριση των υδρασιών του 
σημείου δρόσου κατά την 
διάρκεια της ψύξης  

 Μεγάλη απόδοση κατά την 
εποχή της θερμαντικής περιόδου 
γιατί κλείνει κατά κάποιο τρόπο 
τις θερμογέφυρες 

 Εφαρμογή μόνο σε νέες 
κατασκευές 

 



Θερμανση – ψύξη 
με FCUs 

 Εχουμε θερμανση και ψύξη 
από την ίδια μονάδα 

 Ιδιαίτερα οικονομικό σύστημα 
γιατί έχουμε χαμηλές 
θερμοκρασίες 
προσαγωγής/επιστροφής του 
νερού πχ 45/40 

 Στον σχεδιασμό τέτοιων 
συστημάτων πρέπει να 
υπάρξει πρόβλεψη για την 
αποχέτευση των 
συμπηκνωμάτων στην περίοδο 
της ψύξης 



Θερμαντικά 
σώματα (panel) 

 Μόνο θέρμανση, δεν έχουμε την 
δυνατότητα για ψύξη το καλοκαίρι 

 Υψηλές θερμοκρασίες 
προσαγωγής/επιστροφής 70/60 με 
αποτέλεσμα μειωμένος κατά πολύ ο 
βαθμός απόδοσης μιας αντλίας 
θερμότητας 

 Πρέπει να αλλαχθούν τα 
θερμαντικά σώματα με χαμηλών 
θερμοκρασιών 50/40 



Ζεστα νερά 
χρήσης 

 Η αντλία θερμότητας γεωθερμική 
η αέρα νερού εχει την δυνατότητα 
παραγωγής ΖΝΧ με προτεραιότητα 
σε διαφορετικό σημείο 
λειτουργίας 

 Ακόμη και κατά την περίοδο του 
καλοκαιριού μια αντλία 
θερμότητας έχει πάντα 
προτεραιότητα τα ΖΝΧ. Σταματά 
τον κύκλο της ψύξης γυρίζει στον 
κύκλο της θέρμανσης και παράγει 
ζεστα νερά στο δοχείο 
αποθήκευσης. 

 



Υποστήριξη 
θέρμανσης  

 Κατά την χειμερινή περίοδο 
μπορούμε επίσης να σχεδιασουμε 
ένα σύστημα το οποίο θα παρέχει 
ζεστό νερό σ ένα ενδοδαπέδιο 
σύστημα η συστοιχία FCUs 

 Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και 
μελέτη η διαστασιολόγηση του 
συγκεκριμένου συστήματος κατά 
την περίοδο του καλοκαιριού για 
να μην έχουμε υπερθερμάνσεις 
στο δοχέιο αποθήκευσης. 

 Ταυτόχρονη παραγωγή ΖΝΧ όλο 
το χρονο 

 

 



NZEB Κατοικία 
στην Ξάνθη  

 Υφιστάμενη κατοικία 150μ2, 
έτος κατασκευής 2000, 
ενεργειακή παρέμβαση το 2008 
το οποίο περιέλαβε 
εγκατάσταση ΦΒ συστοιχίας 
10KWp ,γεωθερμική αντλία 
θερμότητας 15KW και 
συστοιχία ηλιακών συλλεκτών 
ΖΝΧ 

 Ετήσια παραγωγή ΦΒ 
συστήματος 15.500 KWh, 

 Ετήσια κατανάλωση αντλίας 
θερμότητας 8.000kwh 

 Υπόλοιπες καταναλώσεις της 
οικίας σπάνια  ξεπερνουν την 
παραγόμενη ενέργεια από την 
ΦΒ συστοιχία 

 

 



ΝΖΕΒ Διαμέρισμα 
ορόφου στην 
Ξάνθη 

 Οροφοδιαμέρισμα κατασκευής 2009, 
150μ2 στον 6ο όροφο πολυκατοικίας 

 Γεωθερμική αντλία θερμότητας 10kw 

 Συστοιχία ΦΒ 10KWp ,ετήσια 
παραγωγή περί τις 15.000KWh 

 Υποστήριξη δαπεδοθέρμνσης και 
αποθήκευση σε δοχείο 1000λιτρων 

 Το δευτερεύον σύστημα αποτελείται 
από δαπεδοθέρμανση-δροσισμός και 
τερματικές μονάδες νερού για την 
καλύτερη ψύξη το καλοκαίρι 

 Οι καταναλώσεις της οικίας 
συμπεριλαμβανμένου και της αντλίας 
θερμότητας ποτέ δεν υπερέβησαν την 
παραγόμενη ενέργεια από το ΦΒ  



Conclusion 
why us  

  Experts in project execution   End to end solutions  

Successful implementation of utility-scale energy 

efficiency  projects demands highly effective project 

management and planning from commencement up 

to hand-over to the client.  

ENERGIA INNOVATION  is successful because the 

entire organization is highly focused on project 

execution. 

Depending on the needs of the project, Energia  

construction  provides full end-to-end solutions 

from project development and EPC. 

 

ENERGIA  RENEWABLE IS YOUR RELIABLE 

PARTNER IN THE SOLAR INDUSTRY  



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 
Contact us  

• ENERGIA INNOVATION Ltd  

   Alexandroupolis –Greece  

• T: +306977470302  

• E: filippidisioannis@gmail.com 

• W: www.be.net/filippidisioannis  

 

http://www.be.net/filippidisioannis

