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4.2 ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΧΩΡΩΝ

4.2.1 Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς

α) Το κτήριο αναφοράς για τις κατοικίες θεωρείται πως διαθέτει τοπικές μονάδες

άμεσης εξάτμισης (αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου ενός ή πολλαπλών

εσωτερικών συσκευών) που καλύπτουν τμήμα των εσωτερικών χώρων της

κατοικίας. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς

είναι τα εξής:

– Τοπικές μονάδες ψύξης με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER

= 3,0. [ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed. E.E.R = 3,0]

– Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

– Θεώρηση της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος ψύξης για το κτήριο

αναφοράς ίσης με το 50% της κατανάλωσης που υπολογίζεται με βάση την

καθαρή συνολική επιφάνεια της κατοικίας.
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β) Το κτήριο αναφοράς για τον τριτογενή τομέα διαθέτει τοπικές ή/και κεντρικές

μονάδες ψύξης που καλύπτουν όλους τους εσωτερικούς χώρους. Τα χαρακτηριστικά

του συστήματος ψύξης για το κτήριο αναφοράς είναι τα εξής:

– Μονάδες παραγωγής ψύξης, τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερμότητας,

τοπικά κλιματιστικά), με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 2,8,

όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο διαθέτει τοπικές ή κεντρικές

αερόψυκτες μονάδες και SEER = 3,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση

κτήριο διαθέτει υδρόψυκτες μονάδες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που το

εξεταζόμενο κτήριο ψύχεται με άλλου τύπου μονάδες παραγωγής ψύξης (π.χ.

γεωθερμική ή με θαλασσινό νερό), θεωρείται ότι το κτήριο αναφοράς διαθέτει

αντλία θερμότητας με μέσο (εποχικό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER= 3,0.

– Αερόψυκτες κεντρικές μονάδες παραγωγής ψύξης, με μέσο (εποχικό) βαθμό

ενεργειακής απόδοσης SEER=2,8, όταν το υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτήριο

δεν διαθέτει σύστημα ψύξης ή διαθέτει για μικρότερο τμήμα του κτηρίου.

– Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ψύξης σύμφωνα με σχετικές Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

[στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed όπου παραπάνω θα έχουμε πλέον S.E.E.R,

είχαμε το E.E.R με ίδιες τιμές ]
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4.2.2 Απόδοση μονάδας ψύξης

Για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου απαιτείται να

προσδιοριστεί ο μέσος (εποχικός) δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας (SEER) της

μονάδας ψύξης.

Αν στο εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο

ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με

αντλίες θερμότητας (με μέσο εποχικό δείκτη αποδοτικότητας SEER1,7 για κατοικίες

[στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed είχαμε E.E.R=3,0]και 2,2 για τριτογενή τομέα

[στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed είχαμε E.E.R=2,8] και μέσο μηνιαίο βαθμό

κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας 0.5 για κατοικίες και 1 για τριτογενή

τομέα), με δίκτυο διανομής (βαθμού απόδοσης 1 για κατοικίες και 0.95 για

τριτογενή τομέα), τερματικά(βαθμού απόδοσης 0.93) και βοηθητικές μονάδες

(ισχύος 0 W/m2 για κατοικίες και 5 W/m2 για τριτογενή τομέα).

Αν το εξεταζόμενο κτίριο / τμήμα κτιρίου ψύχεται μερικώς, τότε ο ενεργειακός

επιθεωρητής πρέπει να ορίσει και για το υπόλοιπο κτίριο ή θερμική ζώνη που δεν

ψύχεται τα προαναφερόμενα.
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4.2.2.1 Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας και ψυκτών

Στον Κ.Εν.Α.Κ. και σ' αυτήν την τεχνική οδηγία οι αποδόσεις των συστημάτων
για τη λειτουργία ψύξης κρίνονται κατά σύμβαση βάσει των δεικτών SEER.

[στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed ήταν βάσει των δεικτών E.E.R].

Από την μεταβολή του δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας EER σε διάφορες

συνθήκες λειτουργίας και ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες εκτιμάται ο μέσος

εποχικός δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας SEER κάθε συστήματος. Ο μέσος

εποχικός δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας SEER είναι χαμηλότερος από τον

ονομαστικό EER, όταν η μέση θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας κατά τη

θερινή περίοδο είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία αέρα ονομαστικής

λειτουργίας που είναι 35οC. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς της

ενεργειακής απόδοσης κτηρίου συνιστάται η χρήση του εποχικού δείκτη

ενεργειακής αποδοτικότητας των ψυκτών ή/και των αντλιών θερμότητας.
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Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15243:2008, ο μέσος εποχικός δείκτης ενεργειακής

αποδοτικότητας μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με το European Seasonal Energy Efficiency

Ration (SEER) ή με το American Integrated Performance Load Value (IPLV) που προτείνουν

τις ακόλουθες σχέσεις:

στις οποίες οι δείκτες του συντελεστή EER αναφέρονται σε συγκεκριμένο φορτίο λειτουργίας

100%, 75%, 50% και 25%. Το κάθε φορτίο αναφέρεται σε καθορισμένη θερμοκρασία

εξωτερικού αέρα, ενώ οι δεκαδικοί παράγοντες κάθε όρου της εξίσωσης αφορούν στη

συχνότητα λειτουργίας των μηχανών στις αντίστοιχες συνθήκες.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ E.S.E.E.R & I.P.L.V



Μια γενική σχέση εκτίμησης του εποχικού δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας

SEER σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15243:2008 είναι η

ακόλουθη:

όπου: SEER ο μέσος εποχικός δείκτης αποδοτικότητας,

EERn ο δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας σε πλήρες ή/και μερικό φορτίο (n) και 

fn το ποσοστό εμφάνισης του εκάστοτε EERn, που αντιστοιχεί και στο ποσοστό 

εμφάνισης της θερμοκρασίας αέρα, στην οποία το σύστημα παρουσιάζει αυτή την 

ενεργειακή αποδοτικότητα EERn.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D. § 4.2.2.1

Για τις αντλίες θερμότητας οι οποίες δεν συνοδεύονται από Ενεργειακή Σήμανση, σύμφωνα με

τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ, επειδή η εκτίμηση του μέσου

εποχικού δείκτη αποδοτικότητας SEER δεν είναι ευχερής, για τους υπολογισμούς της

ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού με συνολική

ψυκτική ικανότητα κάτω των 100kw ή μεμονωμένων μονάδων, λαμβάνεται κατά τη μελέτη ή

την επιθεώρηση ως τελική ψυκτική απόδοση ο ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας EER για

ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 35οC και θερμοκρασία

προσαγόμενου ψυκτικού μέσου 7οC σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως

δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο

της μονάδας ψύξης. Αντίστοιχα, στην περίπτωση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, ως

δείκτης αποδοτικότητας EER λαμβάνεται κατά τους υπολογισμούς η τιμή που αναφέρεται σε

συνθήκες λειτουργίας για θερμοκρασία εδάφους όπως προσδιορίστηκε στην μελέτη και

θερμοκρασία μέσου 7οC. Η θερμοκρασία εδάφους σε βάθος 3 m, θεωρείται περίπου ίση με την

μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα της περιοχής.



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D. § 4.2.2.1

Παρατήρηση 1: Ο Κανονισμός 811/2013 αναφέρεται στις πιστοποιήσεις 

Α/Θ για θέρμανση  (θερμοκρασία προσαγωγής νερού 35ο & 55ο C) και όχι 

για λειτουργία ψύξης 

Παρατήρηση 2: Σύμφωνα με τα παραπάνω, όπου δίδεται από τον 

κατασκευαστή το S.E.E.R το θέτουμε στους υπολογισμούς, χωρίς να 

προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του π.χ E.S.E.E.R.

Παρατήρηση 3: Δεν γίνεται έλεγχους Υπερδιαστασιολόγησης (Υ) και 

αντιστάθμιση  (μείωση) Β.Α βάσει αυτής, για συνολική Ψυκτική Ικανότητα 

<100kW

Παρατήρηση 4: Δεν προσαυξάνει τον E.E.R για τον υπολογισμό του 

S.E.E.R όπως στις εγκαταστάσεις με Ψυκτική Ισχύ > 100 kW
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ < 100 Kw & Spit Units 

(Κλιματιστικά Τοίχου από 9.000 – 24.000BTU/h)

 S.E.E.R  /  E.E.R ~ 2

 S.E.E.R  από 6,0 έως 6,8

 Το Κτίριο Αναφοράς E.E.R = 3,0 (για κατοικίες)



Από την Ιστοσελίδα EUROVENT (M.O SEER/EER = 
1,9 από όλα τα παρακάτω μοντέλα)



Από την Ιστοσελίδα της EUROVENT (συνέχεια για 
Ψ.Ι 5,00kW. Μόνο γι’αυτά M.O SEER/EER=2,09)



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
 Αρχική Κατάσταση:

 Κτήριο Κατοικίας 170 μ2 

 <<Πανταχόθεν  Αμόνωτο>>

 Ψύξη & Θέρμανση με διαιρετές επίτοιχες μονάδες (Split)

με ενεργειακά χαρακτηριστικά E.E.R =3,0 & C.O.P =3,2 

(όμοιες τιμές με Κτίριο Αναφοράς στην παλαιά και νέα 

T.O.T.E.E)

 Λογισμικό Υπολογισμού : ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Ver. 1.29.1.19

(η υφιστάμενη από τον 5ο του 2012).

 Πόλη Αθήνα -Ν. Φιλαδέλφεια (Β Κλιματική Ζώνη).

 ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλλαγή Κλιματιστικών για Ψύξη- Θέρμανση



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1



ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 1- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 Το ίδιο ακίνητο με Π.Ε.Α εκδοθέν πριν τον 9ο του 2017 θα

είχε καταταχθεί σε Ενεργειακή Κατηγορία Ζ, ενώ με

Π.Ε.Α που θα εκδοθεί μετά την ισχύ της υπό Αναθεώρηση

T.O.T.E.E (για το ίδιο ή παρόμοιο διαμέρισμα) θα

καταταχθεί στην Ενεργειακή Κατηγορία Δ, και με

κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας το 71,2% του

προηγούμενου χωρίς καμία παρέμβαση.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αμφότερα τα Π.Ε.Α θα είναι εν ισχύ (αν 

αφορούν διαφορετικά ακίνητα).



ΣΕΝΑΡΙΟ 1 & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ



ΣΕΝΑΡΙΟ 1 & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ



ΣΕΝΑΡΙΟ 1 & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 2

 Το ίδιο (αμόνωτο ακίνητο) με προσθήκη Ηλιακού

Θερμοσίφωνα [με Συλλέκτη Επιλεκτικό 6,0 μ2 για 5

Υπνοδωμάτια που αφορούν 170 μ2]



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1-ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 2



ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 2 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Κτίριο Αμόνωτο με Ηλιακό
κατατάσσεται στην Κατηγορία Γ, ήτοι μη επιλέξιμο στο
Εξοικονομώ κατ΄οίκον



<<ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 3>>

 Πόλη Ρέθυμνο (Κλιματική Ζώνη Α)

 Κτήριο Κατοικίας 170 μ2 

 <<Πανταχόθεν  Αμόνωτο>>

 Ψύξη & Θέρμανση με διαιρετές επίτοιχες μονάδες (Split)

με ενεργειακά χαρακτηριστικά E.E.R =3,0 & C.O.P =3,2

 Λογισμικό Υπολογισμού : ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Ver. 1.29.1.19

 ΣΕΝΑΡΙΟ: Αλλαγή Κλιματιστικών για Ψύξη- Θέρμανση 

με S.C.O.P =5,4 / S.E.E.R = 6,8 & Τοποθέτηση Ηλιακού 

με επιφάνεια Επιλεκτικού Συλλέκτη 6,5 μ2.



<<ΣΕΝΑΡΙΟ Νο 3>>-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ) 

ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ – ΚΛ. ΖΩΝΗ Α’ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’.



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ §
4.2.2.1 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW

 Σε περίπτωση όμως κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού με συνολική ψυκτική

ικανότητα άνω των 100 kw πρέπει να ελέγχεται η κάθε ψυκτική εγκατάσταση ως

προς την υπερδιαστασιολόγηση της και των επιπτώσεων αυτής στον εποχιακό

βαθμό απόδοσης (SEER).

 Τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία σχεδιασμού μιας εγκατάστασης κλιματισμού

εκτιμώνται από την υφιστάμενη μελέτη κλιματισμού ή απλουστευτικά από τον

ακόλουθο τύπο:

Παρατήρηση: Δεν προσαυξάνεται το Pgen ώστε να περιλάβει απώλειες

δικτύων διανομής , τερματικών μονάδων ή και ισχύ ανεμιστήρων και

κυκλοφορητών που <<θερμαίνουν >> το ρευστό ψύξης ή το χώρο. Στην θέρμανση

όπου έχουμε μόνο απώλειες δικτύου διανομής και τερματικές μονάδες, στο

αντίστοιχο Pgen προσαυξάνονται κατά 50% οι απώλειες από τα δομικά στοιχεία:



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ             
§ 4.2.2.1 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW

 H υπερδιαστασιολόγηση Υ ορίζεται ως λόγος της εγκατεστημένης ψυκτικής

ικανότητας της κεντρικής ψυκτικής εγκατάστασης (η οποία λαμβάνεται ως η

μικρότερη ψυκτική ισχύς λειτουργίας στη περίπτωση που έχουμε πολλαπλή

συστοιχία συμπιεστών – ψυκτών) ως προς τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ψυκτικά

φορτία σχεδιασμού (Pgen) όπου Υ>1.

Παρατήρηση 1: Πρέπει να γίνει αναφορά σε υπολογιζόμενο φορτίο μεγαλύτερο του

εγκατεστημένου (δηλ. Υ<1), στην οποία για τους παρακάτω υπολογισμούς του

S.E.E.R να θεωρείται η Υ ίση με 1.

Παρατήρηση 2: Πρέπει να προστεθεί στη φράση << η οποία λαμβάνεται ως η

μικρότερη ψυκτική ισχύς λειτουργίας>> που καλύπτει το απαιτούμενο

(υπολογιζόμενο) φορτίο.

Παρατήρηση 3:Δεν συμπεριλαμβάνει και δεν αναφέρει μονάδες με INVERTER

συμπιεστές (ομοίως στο μικρότερο λειτουργικό ποσοστό που καλύπτει το φορτίο).

Στην περίπτωση των INVERTER συμπιεστών η Υπερδιαστασιολόγηση λειτουργεί

και θετικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των συστημάτων ψύξης.



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ             § 4.2.2.1 –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW – S.E.E.R & ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Ο εποχιακός βαθμός αποδόσεως των ψυκτών SEER της κλιματιστικής εγκαταστάσεως ως 
συνάρτηση του ονομαστικού βαθμού αποδόσεως EER (για εξωτερική θερμοκρασία 35 °C
και θερμοκρασια ψυκτικού μέσου 7 °C) και του συντελεστή Υ εκτιμάται ως εξής:

SEER/EER = a.Yb(ως δύναμη) είτε ως SEER/EER = aln(Y) + b (ως λογαριθμικός)

όπου ο μαθηματικός τύπος και τα a και β δίδονται στον πίνακα που ακολουθεί, ανάλογα με 
τον τύπο του ψύκτη ή αντλίας θερμότητας:



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ             § 4.2.2.1 –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW – S.E.E.R & ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Screw : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με κοχλιωτό συμπιεστή και με δυνατότητα εκφόρτισης

 Scroll : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ. με σπειροειδή συμπιεστή και με δυνατότητα

εκφόρτισης

 Recipr: αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με παλινδρομικό συμπιεστή χωρίς δυνατότητα

εκφόρτισης

 WCA: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ χωρίς δυνατότητα εκφόρτισης (χαμηλής απόδοσης)

 WCΒ: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με δυνατότητα εκφόρτισης (υψηλής απόδοσης)

 όπου ο όρος «εκφρότιση» (unloading) εκφράζει την δυνατότητα του συμπιεστή να

προσαρμόζεται στο ψυκτικό μερικό φορτίο είτε με ρύθμιση στροφών (inverter) είτε με

στραγγαλισμό τής ροής του ψυκτικού μέσου υπό αέρια μορφή εις την είσοδο του

συμπιεστή.

 Παρατήρηση: Στην παραπάνω σχέση γίνεται εκτίμηση του SEER βάσει
του EER και της Υπερ/σης Υ. Δεν αναφέρεται όμως το πώς
τροποποιούμε την τιμή του SEER όταν αυτός είναι γνωστός (δηλαδή
όταν δίδεται από τον κατασκευαστή ) σε συνάρτηση με το Υ.



ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Για Εγκατάσταση με Υπερδιαστασιολόγηση Υ =1

Ως δύναμη: Yb = 1b = 1.Η σχέση SEER/EER = a.Yb γίνεται SEER/EER = a

ή SEER = a.EER

Βάσει του σχετικού Πίνακα που δίδει τα a,b για Screw, Scroll & Άλλο 

Αερόψυκτο συμβατικό τύπο  έχουμε:

Ψύκτης με Screw συμπιεστή: SEER = 1,313 x EER. (και με εκφόρτιση)

Ψύκτης με Scoll συμπιεστή: SEER = 1,3314 x EER. (και με εκφόρτιση)

Άλλος αερόψυκτος  συμβατικός τύπος Ψύκτη SEER=0,8597 x EER

[Παρατήρηση: Ποιος τύπος Ψύκτη έχει SEER < EER ?]

Ως Νεπέριος Λογάριθμος : a.ln(Y) = a.ln(1)=a.0 = 0, οπότε η σχέση 

SEER/EER = aln(Y) + b γίνεται SEER/EER = b ή SEER = b.EER οπότε:

Ψύκτης με Παλινδρομικό συμπιεστή: SEER = 1,172 x EER. 

Ψύκτης Υδρόψυκτος  χωρίς εκφόρτιση : SEER = 1,0355 x EER. 

Ψύκτης Υδρόψυκτος  με δυνατότητα εκφόρτισης: SEER = 1,2412 x EER. 



ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ) SCREW. ΣΧΕΣΗ SEER & EER ΓΙΑ Y=1

 Από Τεχνικό Έντυπο Κατασκευαστικού Οίκου Ψυκτών

(Schneder Electric – Uniflair) για Ψύκτες με SCREW συμπιεστές έχουμε τα
παρακάτω στοιχεία:



ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ). ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ S.E.E.R ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Υ)

 Χρησιμοποιούμε το λογισμικό υπολογισμών αποδιδόμενης ισχύος,

απορρόφησης ενέργειας και υπολογισμού ετήσιου (εποχικού) βαθμού

απόδοσης SEER του Κατασκευαστικό Οίκο Schneider Electric .

 Εισάγουμε στο λογισμικό τις τιμές των θερμοκρασιών (>21ο C) και τις

αντίστοιχες ώρες εμφάνισης ανά έτος για την πόλη των Αθηνών.

 Εξετάζουμε τις αποδόσεις μονάδος τύπος IDAV1922 απ’ ευθείας εκτόνωσης,

αερόψυκτης, με δύο συμπιεστές Scroll ο ένας τύπου INVERTER.

 Η ονομαστική απόδοση της μονάδος σε συνθήκες εξωτερικού αέρα 35ο C, και

εσωτερικές 27ο C DB & 19ο C WB (45% σχετική υγρασία) αποδίδει 63,6 kW

με συνολικά απορροφούμενη (συμπιεστές, ανεμιστήρες εσωτερικής και

εξωτερικής μονάδος 19,5kW, ήτοι E.E.R = 3,26.

 Η συνολική (εποχική ) καταναλισκόμενη ενέργεια για την πόλη των Αθηνών για

σταθερή απόδοση του ονομαστικού φορτίου της (δηλαδη Υ=1) είναι 54.285

kWh, η αντίστοιχη αποδιδόμενη 219.554 kWh και το αντίστοιχο S.E.E.R είναι:

4,04.



Κλιματολογικό Προφίλ Αθηνών  - S.E.E.R για Y =1



Η ίδια κλιματιστική μονάδα για αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ 63,6/2= 31,8 

k W ήτοι Υπερδιαστασιολόγηση Υ = 2 έχει  συνολική (εποχική ) 

απόδοση S.E.E.R = 5,0 και για αποδιδόμενο φορτίο 63,6/3 = 21,2 k W

δηλαδή Y=3 έχει αντιστοίχως  εποχικό δείκτη απόδοσης S.E.E.R = 6,0.



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ ΜΕ INVERTER ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΕΣ). ΜΕΛΕΤΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ S.E.E.R ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔ/ΣΗΣ (Υ)

 Για Υ = 2 έχουμε S.E.E.R =5,0 & με E.E.R μονάδος 3,26 έχουμε:

S.E.E.R / E.E.R = 1,53.

 Για Υ = 3 έχουμε S.E.E.R =6,0 & με E.E.R μονάδος 3,26 έχουμε:

S.E.E.R / E.E.R = 1,84.

Η αντίστοιχη σχέση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε για συμπιεστές τύπου Scroll με

δυνατότητα εκφόρτισης (η εκθετική σχέση δηλαδή) SEER/EER = a.Yb με

τιμές a=1,3314 & b= -0,997 (Scroll) δίδει:

Α). Για Υ=2 : SEER/EER =0,667 με πραγματικό 1,53

Β). Για Υ=3 : SEER/EER =0,445 με πραγματικό 1,84

Παρατήρηση1: Στους ψύκτες με INVERTER συμπιεστές η

Υπερδιαστασιολόγηση βελτιώνει το S.E.E.R

Παρατήρηση2: Δεν γίνεται καμία αναφορά στην T.Ο.Τ.Ε.Ε για Ψύκτες

Αδιαβατικής Λειτουργίας που μειώνουν την θερμοκρασία αέρα που ψύχει

τον συμπυκνωτή μέσω διαβροχής του αέρα, όπως και για Ψύκτες με

συμπιεστές μαγνητικών εδράνων oil free (Μέσο E.S.E.E.R = 5,22) .



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ  § 4.2.2.1

 Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις

οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός απόδοση SEER για τους υπολογισμούς της

ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου λαμβάνεται:

 • 1,7 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990

 • 2,2 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000 και

 • 2,5 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το 2001.

[στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed είχαμε Ε.Ε.R 1,5 για συστήματα 20-ετίας και 2,0 για

συστήματα 10-ετίας]

 Για τις κεντρικές μονάδες αντλιών θερμότητας ψυκτικής ικανότητας μικρότερης των 100kW, για

τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός απόδοσης SEER για τους υπολογισμούς

της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου, λαμβάνεται:

 • 2,2 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990 και

 • 2,7 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000 και

 • 3,0 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το 2001.

[στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed είχαμε Ε.Ε.R 2,0 για συστήματα 20-ετίας και 2,5 για

συστήματα 10-ετίας]

Παρατήρηση: Βελτιωμένος ο Μέσος Όρος των τιμών στην νέα T.O.T.E.E,τιμές που

αφορούν πλέον το S.E.E.R και όχι E.E.R, με το Κτίριο Αναφοράς όμως να διατηρεί

τις τιμές της T.O.T.E.E ed.3



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ  § 4.2.2.1

Στην περίπτωση που ο ενεργειακός επιθεωρητής δεν διαθέτει κανένα

στοιχείο για τη μονάδα ψύξης και επιπρόσθετα δεν δύναται να τεκμηριώσει

το έτος εγκατάστασής της, τότε θα λαμβάνει ως βαθμό απόδοσης αυτόν για

τα εγκατεστημένα συστήματα προ του 1990.

[στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 3rd ed δεν γινότανε αναφορά.]

 Παρατήρηση: Δεν υπάρχει αναφορά για την τιμή που θέτουμε είτε στο

S.E.E.R ή για την τιμή που αποδίδουμε στο E.E.R (ώστε να

προσδιορίσουμε το S.E.E.R) για μονάδες ψυκτικής ικανότητας > 100k W

όταν δεν υπάρχουν στοιχεία .



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ -
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 Αρχική Κατάσταση:

 Κτήριο Κατοικίας 170 μ2 

 <<Πανταχόθεν  Αμόνωτο>>

 Συστήματα Ψύξης & Θέρμανσης δεν υπάρχουν.

 Υπάρχουσα κατάσταση θεωρούμε τα απαιτούμενα από T.O.T.E.E rev3.

 Στο Σενάριο 1 θέτουμε τα απαιτούμενα από την αναθεωρημένη T.O.T.E.E

(γνωρίζοντας βέβαια ότι στην νέα TOTEE το Κ.Α θα λαμβάνει Β.Α στη Θέρμανση

0,85 και όχι το 0,935 όταν έχουμε κτίριο χωρίς συστήματα στην T.O.T.E.E rev3).

 Λογισμικό Υπολογισμού : ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Ver. 1.29.1.19 (η υφιστάμενη από τον 5ο

του 2012).

 Πόλη Αθήνα – Ν. Φιλαδέλφεια (Β Κλιματική Ζώνη).

 Σενάριο 2 : Τοποθέτηση Κλιματιστικών για Ψύξη & Θέρμανση με S.E.E.R 6,2 &

S.C.O.P 5,3



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο  ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ .



ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Για 2 παρόμοια - ταυτόσημα κατασκευαστικά ακίνητα, χωρίς

συστήματα Ψύξης – Θέρμανσης θα υπάρχουν εν ισχύ δύο Π.Ε.Α με

πολύ μεγάλες διαφορές στην κατανάλωση (πρωτογενούς), όπου το

εκδοθέν με τη νέα T.Ο.Τ.Ε.Ε θα έχει 92% μεγαλύτερη κατανάλωση

πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με το όμοιό του κτίριο που

Επιθεωρήθηκε με την T.O.T.E.E Ver.3.

 Σε διαμέρισμα χωρίς συστήματα ψύξης – θέρμανσης, αν

τοποθετηθούν επίτοιχες κλιματιστικές μονάδες απ΄ ευθείας

εκτόνωσης (πραγματική εγκατάσταση ή σενάριο), χωρίς ιδιαίτερα

σημαντικά ποιοτικά ενεργειακά χαρακτηριστικά, με τη νέα

T.O.T.E.E το τελευταίο θα καταναλώνει μόλις το 29% της

πρωτογενούς ενέργειας του πρώτου (και αναβαθμίζεται ίσως και

κατά 3 κατηγορίες)



 Παρατήρηση 1: Η αλλαγή στα υποθετικά συστήματα που θα τίθενται με τη

νέα T.O.T.E.E στα ακίνητα χωρίς συστήματα, είναι κατά τη γνώμη μας προς

τη σωστή κατεύθυνση δηλ. η έλλειψη συστημάτων πρέπει να εκλαμβάνεται

με τη χειρότερη δυνατή ενεργειακά κατάσταση, που είναι και η πιο εύκολα

οικονομικά επιτεύξιμη, και όχι να ταυτίζεται με το Κτίριο Αναφοράς που

κατατάσσεται στη Β΄ Κατηγορία (με μόνη παραφωνία ότι το E.E.R 1,7

είναι εξαιρετικά μικρό και σπάνιο για σημερινά συστήματα).

 Παρατήρηση 2: Χρειάζεται διαφορετικός τρόπος διαχείρισης

(αποθήκευσης, επεξεργασίας κλπ) των δεδομένων, αλλά κυρίως των

αποτελεσμάτων που αφορούν ακίνητα χωρίς συστήματα, καθώς οι εκ

διαμέτρου αντίθετες καταναλώσεις-αποδώσεις (στις T.O.T.E.E ver 3 & 4)

αυτών μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και στις μη

βέλτιστες επιλογές για ενεργειακή εξοικονόμηση από την πλευρά της

Πολιτείας.



 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


