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5.2 ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΧΩΡΩΝ

5.2.1 Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς

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

άμεσης εξάτμισης.

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.
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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, με χαρακτηριστικά:

– Μονάδες παραγωγής ψύξης, τοπικές ή κεντρικές (ψύκτες, αντλίες θερμότητας, 
τοπικά κλιματιστικά), με μέσο (εποχιακό) βαθμό ενεργειακής απόδοσης SEER = 
2,8.

– Αερόψυκτες κεντρικές μονάδες παραγωγής ψύξης, με μέσο (εποχιακό) 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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5.2.2 Απόδοση μονάδας ψύξης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

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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5.2.2.1 Βαθμός απόδοσης αντλιών θερμότητας και ψυκτών

Σημαντική καινοτομία της Νέας ΤΟΤΕΕ ο διαχωρισμός των Αντλιών Θερμότητας,
για πρώτη φορά μετά από 3 αναθεωρήσεις, σε μονάδες Αέρος – Αέρος (όπως τα
διαιρετά τοίχου ή εγκαταστάσεις MULTY ή VRF κ.α) & μονάδες Αέρος – Νερού
(Ψύκτες νερού ή Αντλίες Θερμότητας για ψύξη & θέρμανση με ψυκτικό μέσο το
Νερό).

Για την τιμή που θέτουμε στο πεδίο E.E.R* ακολουθούμε την παρακάτω

διαδικασία (Προσοχή: δεν θα δούμε στο λογισμικό SEER στην Ψύξη ούτε SCOP

στη Θέρμανση).
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Παρατήρηση σχετικά με τιμές Νέας  και Παλαιάς 
ΤΟΤΕΕ και των Τιμών του Κ.Α

Το SEER του Κ.Α για Κατοικία 
διατηρεί την τιμή του EER: 3,0

Το SEER του Κ.Α για Τριτογενή 
διατηρεί την τιμή του EER: 2,8
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D 5.2.2.1.A

 Παρατήρηση 1: Στις μονάδες Αέρα – Αέρα συμπεριλαμβάνονται και οι
μονάδες VRF, οι οποίες μπορεί να είναι Ημικεντρικές αλλά και Κεντρικές.
Για ψυκτική ισχύ πάνω από 12KW (που δεν ισχύει το 626/11), θέτουμε ως
E.E.R την απόδοση στις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας και σε ποιο
ποσοστό φορτίου καθώς μπορεί να αποδίδουν κλάσμα του ονομαστικού?

 Παρατήρηση 2: Μονάδες τύπου VRF μπορεί να έχουν και λειτουργία
Heat Recovery (με ψύξη – θέρμανση χώρων ταυτόχρονα ή ψύξη χώρου και
θέρμανση Ζ.Ν.Χ). Πώς τις διαχειριζόμαστε ενεργειακά και ποιά E.E.R &
C.O.P θέτουμε στο ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ 1.31?

 Παρατήρηση 3: Συστήματα τύπου VRF μπορούν να εγκατασταθούν με
Ισχύ μικρότερη αλλά και μεγαλύτερη από 100KW και σαν Κεντρικές
Μονάδες. Τα ελέγχουμε ως προς την Υπερδιαστασιολόγηση (Υ), καθώς
έλεγχος ως προς Υ αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ μόνο για Συστήματα Αέρος –
Νερού?
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 626/2011 TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2011
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται σε
κλιματιστικά αέρος-αέρος με ψυκτική ισχύ εξόδου (ή θερμαντική ισχύ εξόδου,
εάν παρέχεται μόνον θέρμανση) έως και 12 kW.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο. ΣΥΓΚΡΙΣΗ Κ.Α. ΜΕ 1.29 & 1.31. 
Διαμέρισμα ενδιάμεσο χωρίς Μόνωση & Συστήματα 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μεγαλύτερη κατανάλωση Πρωτογενούς Εν. του Κ.Α λόγω αύξησης του 
Uv κατά 0,1 και του Β.Α λέβητα σε 85% αντί 93,5%,έχει αποτέλεσμα καλύτερη κατάταξη 
(από Ζ Ε) αλλά και μεγαλύτερη απαίτηση Εξοικονόμησης Ενέργειας για Εξ. Κατ’ Οίκον
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
Περιγραφή. Διαμέρισμα ισογείου (πάνω από Μ.Θ.Χ), Χωρίς Μόνωση Τοιχοποιίας, 
Μονούς Υαλοπίνακες στα Κουφώματα, με Οροφή προς Θ.Χ – ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ –

Επιφάνεια 44,23μ2.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.29
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.29
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.29

17



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.29
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.31 – NEA TOTEE.

Ως προς τα  Δομικά Στοιχεία ίδιο Κτήριο – Αλλαγή στα Ρολά Κουφωμάτων & Νέα 
Θεωρητικά Συστήματα
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕ 1.31 – NEA TOTEE.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο. Σύγκριση Διαμερίσματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31

 Συμπέρασμα: Το ίδιο Αμόνωτο Διαμέρισμα, έχει
κατάταξη Ζ και Πρωτογενή Ενέργεια 302,3 kWh/m2 με
Παλαιά ΤΟΤΕΕ & 1.29 και Κατάταξη Η και Πρωτογενή
Ενέργεια 593,8 kWh/m2 με Νέα ΤΟΤΕΕ & 1.31.

 Για το ίδιο Ακίνητο διαφορά Πρωτογενούς Ενέργειας :
593,8/302,2 = ~96,4%.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο. Σύγκριση Αμόνωτου Καταστήματος Χωρίς Συστήματα ΜΕ 1.29 & 1.31. 
Περιγραφή. Κατάστημα Ισογείου (επί εδάφους), Χωρίς Μόνωση Τοιχοποιίας, Μονούς 

Υαλοπίνακες στα Κουφώματα, με Οροφή προς Θ.Χ – Χωρίς Ρολά ή Εξώφυλλα -
ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  – Επιφάνεια 94,51μ2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΟΤΕΕ (1.29&1.31)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο. Σύγκριση Αμόνωτου Καταστήματος Χωρίς Συστήματα            
ΜΕ 1.29 & 1.31.

 Συμπέρασμα: Λόγω της αλλαγής των θεωρητικών συστημάτων (στη
θέρμανση από Λέβητα Πετρελαίου με Β.Α 93,5% σε Τοπικές Ηλεκτρικές
μονάδες με πολύ μεγαλύτερο συντελεστή μετατροπής ενέργειας σε
Πρωτογενή, και στην Ψύξη από EER=2,8 σε EER*(SEER) = 2,2) έχουμε
μείωση της Ενεργειακής Κατάταξης έως και 2 βαθμίδες (ΔΖ), και αύξηση
της Πρωτογενούς Ενέργειας του Εξεταζομένου κατά 34%.

 Επί πλέον , παρατηρούμε ότι το Κ.Α μειώνει την Πρωτογενή απαίτηση
καθώς στην θέρμανση δεν υπάρχει Ισχύ Βοηθητικών Συστημάτων στο
Εξεταζόμενο (τοπικές ηλεκτρικές μονάδες) και το Κ.Α λαμβάνει την ισχύ
και τον χρόνο λειτουργίας Βοηθητικών Συστημάτων αυτόν του
Εξεταζομένου.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα . Σενάρια 
Τοποθέτησης Α/Θ Αέρα – Αέρα με Νεα ΤΟΤΕΕ & 1.31

 Περιγραφή. Στο γνωστό μας Από το Παράδειγμα 2 Διαμέρισμα
ισογείου, 44,23μ2 (πάνω από Μ.Θ.Χ), Χωρίς Μόνωση
Τοιχοποιίας, Μονούς Υαλοπίνακες στα Κουφώματα, με Οροφή
προς Θ.Χ και ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Πόλη Αθήνα (κλιμ. Ζώνη Β),
θέτουμε Σενάριο 1 με Κλιματιστικά Αέρα – Αέρα απ΄ ευθείας
εκτόνωσης με Σήμανση κατά Ε.Ε 626/2011.

 Τοποθετούμε 2 κλιματιστικές τοίχου, μία 9.000 BTU/H ( Ψ 2,5 
KW & Θ3,5KW) και μία 12.000 BTU/H (Ψ/Θ 3,5 KW). Συνολική 
Ψυκτική 6,0 KW με Σταθμισμένο Μέσο SEER 8,2667 και Ολική 
Θερμική 7,0 KW με SCOP 4,4 Μέσης Ζώνης.

 Θέτουμε SEER = 0,6 * 8,2667 = 4,96 & SCOP = 0,93 * 4,4=4,092
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα .
Σενάριο 1. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα – Αέρα με Νέα ΤΟΤΕΕ & 1.31
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα .
Σενάριο 1 Τοποθέτησης Α/Θ Αέρα – Αέρα με Νέα ΤΟΤΕΕ & 1.31
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα .
Σενάριο 2. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα – Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά 

626/2011 & ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ.

 Στο προηγούμενο Σενάριο 1, θέτουμε τις τιμές SEER = 8,2667 και
SCOP = 5,35 (Θερμή Ζώνη), Χωρίς Μειωτικούς Συντελεστές όπως
αναγράφονται στις ταμπέλες κατά Ε.Ε 626/2011 για έλεγχο της
Καταναλισκόμενης Ενέργειας.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα .
Σενάριο 2. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα – Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά 

626/2011 & ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τους Συντελεστές της Νέας ΤΟΤΕΕ Υπολογίζουμε 
33,4% μεγαλύτερη Ενεργειακή Κατανάλωση για Θέρμανση και Ψύξη. 

(Προσδιορισμός Πραγματικής Κατανάλωσης – Κτήρια nZEB)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα .
Σενάριο 3. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα – Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά 

τη ΝΕΑ ΤΟΤΕΕ & Τοποθέτηση Ηλιακού. Πόλη Αθήνα.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο. Αμόνωτο Διαμέρισμα Χωρίς Συστήματα .
Σενάριο 4. Τοποθέτηση Α/Θ Αέρα – Αέρα με 1.31 και Χρήση SEER & SCOP κατά 

τη ΝΕΑ ΤΟΤΕΕ & Τοποθέτηση Ηλιακού. Πόλη Ρέθυμνο.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο. Σύγκριση Μονωμένου κατά ΚΕΝΑΚ  
Καταστήματος Χωρίς Συστήματα Με Παλαιά και Νέα ΤΟΤΕΕ 

(Λογισμικό 1.29 & 1.31).

 Λογισμικό 1.29 – Παλαιά ΤΟΤΕΕ: Στο Ισόγειο κατάστημα του
Παραδείγματος 3, Θερμομονώνουμε την Εξωτερική Τοιχοποιία
και τους τοίχους προς ΜΘΧ ώστε τα Uv να είναι αντίστοιχα 0,5 &
1,0 W/m2*K. Δάπεδο 0,9W/m2*K. Αντικαθιστούμε τα
Ανοιγόμενα και Μη Ανοιγόμενα Κουφώματα ώστε να έχουν Uv
αντίστοιχα 3,0 & 2,0 W/m2*K. Εισάγουμε την
επαναϋπολογισμένη διείσδυση αέρα λόγω χαραμάδων και στο
πεδίο <<Θερμομόνωση Κατακόρυφων Επιφανειών>> στο
λογισμικό 1.29 βάζουμε ναι (V). Καθώς δεν υπάρχουν
συστήματα, Θέρμανση Λέβητας Β.Α 93,5%, Δίκτυο Διανομής και
Τερματικά 0,95 & 0,93. Ψύξη Α/Θ EER 2,8, Βοηθητικά για Θ + Ψ
0,475kW.Αυτοματισμοί Δ, Αερισμός και Φωτισμός του Κ.Α
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο. Σύγκριση Μονωμένου κατά ΚΕΝΑΚ  
Καταστήματος Χωρίς Συστήματα Με Παλαιά και Νέα 

ΤΟΤΕΕ (Λογισμικό 1.29 & 1.31).

 Λογισμικό 1.31 – Νέα ΤΟΤΕΕ: Στο ίδιο κατάστημα,
Θερμομονώνουμε την Εξωτερική Τοιχοποιία και τους τοίχους προς
ΜΘΧ ώστε ομοίως (παλαιό κτήριο) τα Uv να είναι αντίστοιχα 0,5 &
1,0 W/m2*K. Ομοίως τα Ανοιγόμενα και Μη Ανοιγόμενα
Κουφώματα θα έχουν Uv αντίστοιχα 3,0 & 2,0 W/m2*K. Δάπεδο
0,9W/m2*K. Εισάγουμε ομοίως την επαναϋπολογισμένη διείσδυση
αέρα λόγω χαραμάδων και Εξωτ. Θύρες τρεις.Δεν υπάρχει το πεδίο
<<Θερμομόνωση Κατακόρυφων Επιφανειών>> στο λογισμικό 1.31.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσαυξάνουμε εμείς τα Uv εξωτ. Τοιχοποιίας και ΜΘΧ
κατά + 0,2. Καθώς και εδώ δεν υπάρχουν συστήματα, Θέρμανση
Ηλεκτρικά Σώματα Β.Α 1 , Δίκτυο Διανομής 1,και Τερματικά 0,94
Βοηθητικά 0. Ψύξη Α/Θ EER 2,2 , Βοηθητικά 0,475kW.
Αυτοματισμοί Δ, Αερισμός και Φωτισμός του Κ.Α . Χωρίς Εξώφυλλα.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο. Σύγκριση Μονωμένου κατά ΚΕΝΑΚ  
Καταστήματος Χωρίς Συστήματα Με Παλαιά και Νέα ΤΟΤΕΕ 

(Λογισμικό 1.29 & 1.31). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1.29 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1.31
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D. § 5.2.2.1
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D. § 5.2.2.1.Β.1.
Αντλίες Θερμότητας Αέρος – Νερού ή Ψύκτες Ισχύος < 100KW.

Θέτουμε το EER στις ονομαστικές συνθήκες όπως δηλώνεται από τον Οίκο.

Παρατήρηση 1: Σύμφωνα με την Νέα ΤΟΤΕΕ, για εγκαταστάσεις < 100 KW 
αναφέρεται απλά ότι ο προσδιορισμός του SEER είναι  δύσκολος (<<δεν 
είναι ευχερής>> ), άρα μπορούμε να θέτουμε τον SEER αν δίδεται από τον 
κατασκευαστή (όπως δηλαδή πρέπει να λαμβάνουμε γι αυτές τις μονάδες 
τον EER κατά δήλωση κατασκευαστή)? Αν ναι με  συντελεστή μείωσης και 
ποιόν (πχ επί 0,60 ή 0,93 κλπ)?

Παρατήρηση 2: Δεν γίνεται έλεγχος Υπερδιαστασιολόγησης (Υ) και
αντιστάθμιση (μείωση) Β.Α βάσει αυτής, για συνολική Ψυκτική Ικανότητα
<100kW

Παρατήρηση 3: Δεν προσαυξάνει τον E.E.R για τον υπολογισμό του S.E.E.R 
στις εγκαταστάσεις με Ψ. Ισχύ <100KW,όπως στις εγκαταστάσεις με 
Ψυκτική Ισχύ > 100 Kw.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ § 5.2.2.1.B.2–
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ > 100kW

 Για τις αντλίες θερμότητας ή/και τους ψύκτες με συνολική ψυκτική ικανότητα
άνω των 100 kW, πρέπει να ελέγχεται η κάθε ψυκτική εγκατάσταση ως προς την
υπερδιαστασιολόγηση της και των επιπτώσεων αυτής στο μέσο εποχιακό δείκτη
αποδοτικότητας (SEER), όπως θα δούμε παρακάτω. Η ισχύς των 100 kW αφορά
τη συνολική ψυκτική εγκατάσταση που εξυπηρετεί το κτήριο και όχι την κάθε
μονάδα ξεχωριστά. Τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία σχεδιασμού μιας
εγκατάστασης κλιματισμού εκτιμώνται από την υφιστάμενη μελέτη κλιματισμού
ή απλουστευτικά από τον ακόλουθο τύπο:

-Παρατήρηση 2: 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:

37



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.
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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:
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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 1: Περίπτωση συνολικής Ισχύος >100KW με πολλές μονάδες

<100KW. Ελέγχεται κάθε Α/Θ ξεχωριστά και καθορίζεται το SEER βάσει Υ , EER και

τύπο συμπιεστή?

 Παρατήρηση 2: Στις παραπάνω σχέσεις γίνεται εκτίμηση του SEER βάσει του EER

και της Υπερ/σης Υ. Μπορούμε να πάρουμε απ’ ευθείας το SEER αν δίδεται από τον

κατασκευαστή και με ποια σχέση απομείωσης λόγω Υ (π.χ θέτοντας στον εκθετικό

τύπο το a=1 και στο λογαριθμικό το b=1) ?
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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 είναι ο <<Άλλος Αερόψυκτος Συμβατικός Τύπος>> 

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

 Από Τεχνικό Έντυπο Κατασκευαστικού Οίκου Ψυκτών

για Ψύκτες με SCREW συμπιεστές έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:
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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 γνωστού Κατασκευαστικού Οίκου .

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

Με την παραπάνω υπολογιστική διαδικασία αποδείξαμε αυτό που αναφέρει και

η Νέα ΤΟΤΕΕ στην § 5.2 σχετικά με κινητήρες μεταβλητής συχνότητας.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ  § 5.2.2.1

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) .
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ-ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010_rev D.- ΨΥΞΗ  §
5.2.2.1.Β.3

 Για τις αντλίες θερμότητας – ψύκτες με ψυχόμενο μέσο το νερό για τις 
οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ο μέσος εποχιακός δείκτης 
αποδοτικότητας 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 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.]
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 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 ενεργειακή

κατάσταση, που είναι και η πιο εύκολα και 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.
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ΚΕΝΑΚ 2017 (ΦΕΚ 2367 – 12/7/17)

ΚΕΝΑΚ 2017 -ΆΡΘΡΟ 5 -
Υπολογιστικές μέθοδοι – Δεδομένα 

υπολογισμού

ΚΕΝΑΚ 2010 - Αρ. Φύλλου 407
9 /4/2010 - ΆΡΘΡΟ 5 Δεδομένα 

υπολογισμού
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Από την Ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ (http://www.admie.gr/deltia-

agoras/miniaia-deltia-energeias/) – Δωδεκάμηνο 2009 (Ιαν – Δεκ )
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Δωδεκάμηνο 2016 (Ιαν – Δεκ)
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ΚΕΝΑΚ 2017 – Άρθρο 8 

3.1.3 Σε όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες είναι υποχρεωτική η κάλυψη μέρους
των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά συστήματα.Το ελάχιστο
ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.Στα υφιστάμενα
κτίρια ή κτιριακές μονάδες που ανακαινίζονται ριζικά, η ως άνω υποχρέωση ισχύει
στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει:

- όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα συστήματα παροχής ενέργειας που
βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή
οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και από αντλίες θερμότητας που προσφέρουν
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό θερμικής ενέργειας από αυτό που καταναλώνουν
για τη λειτουργία τους. Στις εν λόγω αντλίες θερμότητας ο εποχιακός βαθμός
απόδοσης (SPF) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από (1,15x1/η), όπου "η" είναι ο
λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2009/28/ΕΚ, και σε κάθε περίπτωση
μεγαλύτερος από 3,3.
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ΚΕΝΑΚ 2017 – Άρθρο 8 

 Παρατήρηση: Ο Μεγάλος Συντελεστής Μετατροπής της
Ηλεκτρικής σε Πρωτογενή αποτελεί τροχοπέδη στο να
θεωρηθούν οι Α/Θ ως <<Εναλλακτικό Σύστημα Παροχής
Ενέργειας (Α.Π.Ε)>> σύμφωνα με τον Ν 3851/2010 – ΦΕΚ
85/Α/4-6-10 -Άρθρο 10 Εφαρμογή Α.Π.Ε. στα κτίρια -
Παράγραφος 2.
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