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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Εισαγωγή 

Γενικά  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην 
Ελλάδα, για τη διάδοση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Ήδη με τον Ν. 3661/2008 (ΚΕΝΑΚ) 
ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αντίστοιχη κοινοτική οδηγία (2002/91/ΕΚ), 
θεσπίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα και τα 
υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά. Θεσπίζει επίσης την έκδοση 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια, καθώς και την τακτική 
επιθεώρηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων τους. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υλοποίηση οικοδομικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων στο κτίριο των Δημοτικών Ιατρείων Δ. 
Ζωγράφου. Οι παρεμβάσεις συγκροτούν μια δυναμική και πολύπλευρη παρέμβαση 
στο κέλυφος και τα συστήματα του κτιρίου, να μειωθεί το ετήσιο κόστος χρήσης 
καθώς και να βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των χώρων. 
Το σύνολο των παρεμβάσεων στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύοντας την προσπάθεια 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. 

Καθώς πρόκειται για δημόσιο κτίριο, υψηλής επισκεψιμότητας, οι παρεμβάσεις θα 
αποκτήσουν επιδεικτικό χαρακτήρα, διαδίδοντας τις βασικές αρχές και τα οφέλη της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας στους δημότες. Εκτός αυτού, αναμένεται να 
λειτουργήσουν σαν πρότυπα επιδεικτικά έργα και για άλλα δημόσια αλλά και 
ιδιωτικά κτίρια της περιοχής. 

 

Περιγραφή του κτιρίου 

Το κτίριο των Δημοτικών Ιατρείων βρίσκεται στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής και 
στεγάζει κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου. Πιο συγκεκριμένα, 
στο κτίριο στεγάζονται τα δημοτικά ιατρεία, το κοινωνικό φαρμακείο, ανταλλακτήριο 
ρούχων, βιβλιοθήκη και αίθουσα εκδηλώσεων στο υπόγειο. Βρίσκεται εντός του 
οικιστικού ιστού του Δήμου Ζωγράφου σε περιοχή με πολύ υψηλή πυκνότητα 
δόμησης.  

Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Ι. Θεολόγου 22-24, σε γήπεδο ιδιοκτησίας Δήμου 
Ζωγράφου, που περιβάλλεται από τις οδούς Ι. Θεολόγου, Αμφιτρίτης και Α. 
Μάτζου. Η ακριβής θέση του κτιριακού συγκροτήματος, σε σύστημα 
συντεταγμένων ΕΓΣΑ, είναι (Χ,Υ) 479372,68 και 4203241,37. Η περιοχή ανήκει 
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στην Κλιματική Ζώνη Β (Αθήνα), ενώ η θέση του κτιρίου χαρακτηρίζεται 
προστατευμένη από τις κλιματολογικές συνθήκες. 

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1976 και αρχικά λειτούργησε ως δημαρχείο 
Ζωγράφου, μέχρι το 1998, οπότε μετεγκαταστάθηκε στο σημερινό κτίριο. Από τότε 
λειτουργούν στο κτίριο κάποιες από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Το κτίριο 
έχει υψηλή επισκεψιμότητα από πολίτες, εξαιτίας των υπηρεσιών αυτών, ενώ 
παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες για περεταίρω αξιοποίηση από τον Δήμο 
Ζωγράφου. 

Το κτίριο αποτελείται από έναν όγκο, οι τρείς πλευρές του οποίου βλέπουν σε 
δημοτικές οδούς και η τέταρτη εφάπτεται σε γειτονικό κτίριο. Αποτελείται από πέντε 
(5) επίπεδα, ήτοι υπόγειο, ισόγειο και τρείς ορόφους. Τα επίπεδα έχουν τυπικό 
εμβαδό 132,00 m2. Στους μη θερμαινόμενους χώρους συμπεριλαμβάνεται μόνο το 
φρεάτιο ανελκυστήρα, που διατρέχει όλα τα επίπεδα και το λεβητοστάσιο στο 
υπόγειο, έως ύψος 2.00 m. Στο δώμα βρίσκονται η απόληξη του κλιμακοστασίου 
και το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα. Πιο αναλυτικά τα επίπεδα του κτιρίου και οι 
χρήσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Όροφος Εμβαδό 
[m2] Χρήση 

Υπόγειο 132,00 Γραφεία 
Ισόγειο 132,00 Γραφεία 
Α’ Όροφος 132,00 Γραφεία 
Β’ Όροφος 132,00 Γραφεία 
Γ’ Όροφος 132,00 Γραφεία 
Δώμα 12,42 Βοηθητικοί χώροι (Μ.Θ.Χ.) 
Σύνολο 672,42  
 

Το τυπικό ύψος επιπέδου είναι 3,20m. Η Νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου 
εφάπτεται πλήρως στο όριο του οικοπέδου και αποτελεί μεσοτοιχία με τα γειτονικά 
κτίρια.  

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από δύο εισόδους, μία από την οδό Ι. Θεολόγου και 
μία από την οδό Α. Μάντζου. Η πρόσβαση τους ορόφους γίνεται μέσω ενός 
κλιμακοστασίου, ενώ λειτουργεί επίσης ένας ανελκυστήρας ατόμων. 

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η κύρια όψη του κτιρίου στην οποία διακρίνεται η 
είσοδος του επί της οδού Ι. Θεολόγου. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η 
δευτερεύουσα όψη του κτιρίου, επί της οδού Α. Μάντζιου 
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Εικόνα 1: Όψη επί της οδού Ι. Θεολόγου 
 

Εικόνα 2: Δευτερεύουσα όψη κτιρίου, επί της 
οδού Α. Μαντζιου 

 

Στην Εικόνα 3 διακρίνεται με λεπτομέρεια η θέση και ο προσανατολισμός του 
κτιρίου. Με κίτρινο περίγραμμα επισημαίνεται το οικόπεδο του Δημαρχείου. 

 

Εικόνα 3: Προσανατολισμός κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Ζωγράφου (Πηγή: Κτηματολόγιο 
Α.Ε.) 

B 
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Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ Ν3661/2008). Σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη Προμελέτη προβλέπονται οι παρακάτω οικοδομικές  παρεμβάσεις για 
την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου:  

• Θερμομόνωση του δώματος  
• Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας 
• Αντικατάσταση παραθύρων και θυρών 
• Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης - ψύξης 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ο  σχεδιασμός  των  παρεμβάσεων  και  η  επιλογή  των  σχετικών υλικών και 
διατάξεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα : 

• Μεγιστοποίηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  κτιρίου   
• Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών  
• Επιλογή δόκιμων υλικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Το σύνολο των παρεμβάσεων που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, 
όπως αυτό προκύπτει και από την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), 
καταλήγει στη Ριζική Ανακαίνιση του κτιρίου, όπως αυτή ορίζεται από τη σχετική 
νομοθεσία. Το κτίριο στη νέα κατάστασή του, μετά την ορθή υλοποίηση των 
παρεμβάσεων, κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β, πληρώντας τα ελάχιστα 
όρια του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για νέα ή ριζικά 
ανακαινιζόμενα κτίρια. 

 

Έρευνα τοπικών συνθηκών 

Έγινε έρευνα των τοπικών συνθηκών µε σκοπό την διαπίστωση της κατάστασης 
της τεχνικής υποδομής στο τόπο του έργου - ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρική 
ενέργεια, καθώς και τη δυνατότητα της υποδομής αυτής να εξυπηρετήσει σε 
ικανοποιητικό βαθμό και µε οικονομικό τρόπο τις εγκαταστάσεις που αναφέρει η 
μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι το κτίριο λειτουργεί στην υφιστάμενη κατάστασή του και 
υπάρχουν τα προαναφερόμενα δίκτυα και υποδομές και ότι είναι ικανά να 
εξυπηρετήσουν τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις. 

Το κτίριο διαθέτει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, καλύπτοντας τις 
ανάγκες του σε πόσιμο νερό. Διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης όμβριων στο οποίο 
μπορούν να διατεθούν τα συμπυκνώματα από τη λειτουργία των κλιματιστικών 
μονάδων του κτιρίου. Η ηλεκτροδότηση γίνεται από το υφιστάμενο στην περιοχή 
δίκτυο Χαμηλής Τάσης 230V της ΔΕΗ. Ενδεχομένως απαιτείται επαύξηση της 
ισχύος του μετρητή ΔΕΗ του κτιρίου του Δημαρχείου, για την αντιμετώπιση των 
επιπλέον ηλεκτρικών φορτίων του συστήματος κλιματισμού. 
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Χρήση κτιρίου 

Τα στοιχεία λειτουργίας του κτιρίου που αφορούν τη χρήση του σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) παρουσιάζονται στους επόμενους 
πίνακες. 

Βασική κατηγορία 
κτιρίου Χρήση κτιρίου Ώρες 

λειτουργίας 

Ημέρες 
λειτουργίας 
ανά εβδομάδα 

Περίοδος 
λειτουργίας σε 
μήνες 

Γραφεία Κτίριο 
γραφείων 10 5 12 

Πίνακας 1: Ωράριο και περίοδος λειτουργίας (§2.3 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου 
Θερμοκρασία [οC] Σχετική υγρασία [%] 
Χειμερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Χειμερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Γραφεία 20 26 35 45 
Πίνακας 2: Επιθυμητές συνθήκες εσωτερικών χώρων (§2.4.1 και §2.4.2 ΤΟΤΕΕ 20701-
1/2010) 

Χρήση κτιρίου Νωπός αέρας [m3/h/m2] 
Γραφεία 3,00 
Πίνακας 3: Απαιτούμενος νωπός αέρας εσωτερικών χώρων (§2.4.3 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου Στάθμη φωτισμού [lx] Ισχύς για κτίριο 
αναφοράς [W/m2] 

Επίπεδο 
αναφοράς [m] 

Γραφεία 500 16,0 0,8 
Πίνακας 4: Στάθμη φωτισμού (§2.4.4 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου Κατανάλωση ΖΝΧ 
[l/άτομο/ημέρα] 

Ημερήσια 
κατανάλωση ανά 
δομημένη επιφάνεια 
[l/m2/ημέρα 

Ετήσια κατανάλωση 
ανά δομημένη 
επιφάνεια 
[m3/m2/έτος] 

Γραφεία -- -- -- 
Πίνακας 5: Κατανάλωση ΖΝΧ (§2.5 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου 
Θερμική ισχύς 
ανά άτομο 
[W/άτομο] 

Θερμική ισχύς ανά 
μονάδα δομημένης 
επιφάνειας [W/m2] 

Μέσος συντελεστής 
παρουσίας 

Γραφεία 80 8,0 0,30 
Πίνακας 6: Εσωτερικά κέρδη από χρήστες (§2.6.1 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου Ισχύς εξοπλισμού 
[W/m2] 

Μέσος συντελεστής 
ετεροχρονισμού 

Μέσος συντελεστής 
λειτουργίας 

Γραφεία 15 0,3 0,3 
Πίνακας 7: Εξοπλισμός κτιρίου (§2.6.2 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 
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Συνθήκες υπολογισμού 

Εσωτερικές συνθήκες άνεσης Δημαρχείου 
Οι παράμετροι εσωτερικών συνθηκών άνεσης αναφέρονται ακολούθως.  

Χώρος Θερµοκρασία Σχετική 
υγρασία 

Αερισµός  Χειµ. 
°C 

Θέρ. 
°C 

Χειµ.  
% 

Θέρ.  
% 

Γραφεία 20 26 35 45 30 m3/h/ ατ. 
Αίθουσα Συνεδριάσεων 20 26 35 45 25 m3/h/ατ. 
WC  22 26 40 50 6 m3/h/ m2. 

 

Εξωτερικές συνθήκες 
 

 Χειµώνας Καλοκαίρι 
Θερµοκρασία  ξηρού  θερµοµέτρου  (DB) -6 36 
Σχετική Υγρασία (RH),  % 70 40 

 

Επισημαίνεται ότι τα κλιματικά δεδομένα έχουν προκύψει από τις τεχνικές οδηγίες 
του ΚΕΝΑΚ για την κοντινότερη περιοχή µε καταγεγραμμένα δεδομένα όπως είναι 
η Αττική. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής - όρια 
 

Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις : 
 
• Κλιματισμός - Θέρμανση. 
• Ηλεκτρικά - Ισχυρά και Ασθενή Ρεύματα 
• Αυτόματος έλεγχος μέσω συστήματος BEMS 
• Αποχέτευση  

Γενικές Προδιαγραφές-Κανονισμοί 
Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

• Τους  Όρους  της  Τεχνικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  και  των  λοιπών  
στοιχείων  της Συμβάσεως εκτελέσεως του Έργου. 

• Τους Ελληνικούς κανονισμούς και διατάξεις για κάθε κατηγορία 
εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ, ΔΕΗ, , κ.λπ.) κατά προτεραιότητα. 

• Τους Κανονισμούς της χώρας προελεύσεως των μηχανημάτων, 
συσκευών ή οργάνων για τα οποία δεν υπάρχουν επίσημοι κανονισμοί 
του Ελληνικού Κράτους. 

• Στα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ 
• Τους Κανονισμούς VDE, DIN, IEC, ASHRAE, κ.λπ., για όσες περιπτώσεις 

δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. 
• Τους Κανόνες της Τέχνης και της Εμπειρίας. 
• Τα σχέδια και τα διαγράμματα της μελέτης εφαρμογής. 
• Τις Οδηγίες των κατασκευαστών ή αντιπροσώπων των ειδικών 

εγκαταστάσεων. Οι Κανονισμοί που θα ακολουθηθούν είναι : 
• Το ΕΛΟΤ HD 384 
• Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 
• Στο νέο κανονισµό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) – Ν.3661/2008 
• Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 

525/ 31.12.73 κ.λ.π.) 
• Η μελέτη έχει βασισθεί επίσης στους Ελληνικούς Κανονισμούς και στις 

Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 
τις Διατάξεις των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Στις 
περιπτώσεις που οι προηγούμενοι κανονισμοί δεν καλύπτουν το θέμα θα 
χρησιμοποιούνται  κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών. Αναλυτικότερα 
θα εφαρμοστούν οι παρακάτω κανονισμοί και η σχετική Βιβλιογραφία: 

- Η ΤΟΤΕΕ 2421/86 – “Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση 
κτιριακών χώρων”. 

- Η ΤΟΤΕΕ 2421/Β/86 – “Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για 
θέρμανση κτιριακών χώρων”.  
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- Η ΤΟΤΕΕ 2423/86 – “Κλιματισμός κτιριακών χώρων”. 
- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2425/86 Περί Στοιχείων υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού 

κτιριακών χώρων 
- Η ΤΟΤΕΕ  20701−1/2010  «Αναλυτικές  εθνικές  προδιαγραφές  

παραμέτρων  για  τον  υπολογισμό  της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης». 

- Η  ΤΟΤΕΕ  20701−2/2010  «Θερμοφυσικές  ιδιότητες  δομικών  υλικών  
και  έλεγχος  της  θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων». 

- Η ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών». 
- Η ΤΟΤΕΕ  20701−4/2010   «Οδηγίες   και  έντυπα  ενεργειακών   

επιθεωρήσεων   κτιρίων,  λεβήτων  και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 
εγκαταστάσεων κλιματισμού». 

- ΤΟΤΕΕ ΔΠ1/20701-1/2012, πινακας 2.4, Στάθμη γενικού φωτισμού 
και εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού κτιρίου αναφοράς και κεφάλαιο 5, 
Προδιαγραφές για Φωτισμό, Διατάξεις Αυτόματου Ελέγχου, 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή. 

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε  20701  Μέρος  1/86  Διατάξεις Αυτόματου Ελέγχου. 
- Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 
- Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Οι Κανονισμοί και Προδιαγραφές διεθνών ή ευρωπαϊκών επιτροπών, όπως : 
i. IEC: International Electrotechnical Commission 
ii. CEE: International Commission on Rules for the Approval of Electrical 

Equipment 
iii. ISO: International Standard Organization (Διεθνής Οργανισμός 

Προτύπων) 
iv. VDE 0190: Περί Κανονισμών για εγκατάσταση αγωγών και μέτρων 

προστασίας συστημάτων με τάση μέχρι 1000V. 
v. VDE 815: Περί τοποθετήσεως καλωδίων και αγωγών για εγκαταστάσεις 

ασθενών ρευμάτων και τηλεπικοινωνιών. 
 

Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης 

Για τον σχεδιασμό των χώρων των Η/Μ εγκαταστάσεων ελήφθησαν υπόψη τα 
παρακάτω: 

• Εξασφάλιση υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας 
• Εξασφάλιση ευελιξίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου 
• Εξασφάλιση αξιοπιστίας στην λειτουργία τους 
• Εξασφάλιση μικρού κόστους λειτουργίας και συντήρησης 

Η επιλογή των υλικών και εγκαταστάσεων γίνεται με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση 
κόστους - απόδοσης.  
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Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ο  σχεδιασμός  των  Η/Μ  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  η  επιλογή  του  σχετικού 
εξοπλισμού έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα : 

• Μεγιστοποίηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  εξοπλισµού  τόσο  σε  
συνθήκες σχεδιασµού υπό πλήρες φορτίο όσο και σε συνθήκες µερικού 
φορτίου. 

• Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών στα συστήµατα κεντρικής 
θέρμανσης και κλιματισμού. 

• Ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χρόνου λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού 
και των υποσυστηµάτων των εγκαταστάσεων µέσω κατάλληλων συστημάτων 
ελέγχου. 

• Επιλογή δόκιµου εξοπλισμού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας για το κτίριο συνίσταται στους παρακάτω κυρίως λόγους 

1. Κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αποτελούμενο 
από λέβητα πετρελαίου, δισωλήνιο δίκτυο διανομής και θερμαντικά σώματα, 
στο σύνολό του παλαιό. Αντικατάστασή του με σύστημα VRV, για το σύνολο 
των χώρων του κτιρίου. 

2. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BEMS, με τη μορφή 
κεντρικού χειριστηρίου του συστήματος VRV, το οποίο θα ελέγχει κεντρικά και 
θα καθορίζει τις εσωτερικές συνθήκες στους χώρους. 

Θέρμανση - Κλιματισμός 

Απώλειες θερμότητας 

Το κτίριο στην υφιστάμενη κατάσταση θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα 
θέρμανσης, αποτελούμενο από λέβητα πετρελαίου, δισωλήνιο δίκτυο και 
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ). Ο υφιστάμενος λέβητας πετρελαίου είναι παλαιός, 
κατασκευής 1996 και έχει ισχύ 105,0 kW. Εξαιτίας των οικοδομικών παρεμβάσεων 
θερμομόνωσης του κελύφους του κτιρίου, η υφιστάμενη ισχύς θέρμανσης κρίνεται 
υπερβολικά υψηλή, μειώνοντας το βαθμό απόδοσης και σπαταλώντας ενέργεια. 
Για τον υπολογισμό της ισχύος του νέου συστήματος εκπονήθηκε μελέτη απωλειών 
θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών 
στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν.  

Οι απώλειες θερμότητας υπολογίστηκαν με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, 
δημιουργώντας υπολογιστικό μοντέλο του κτιρίου. Για την τεκμηρίωση της 
ορθότητας του υπολογιστικού μοντέλου, υπολογίστηκαν οι απώλειες και στην 
υφιστάμενη κατάσταση. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
παράμετροι: 
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Συντελεστές θερμοπερατότητας:  
Τοίχος εξωτερικός 3,65 W/m2K 
Δάπεδο 3,10 W/m2K 
Οροφή 3,05 W/m2K 
Πόρτες, παράθυρα (μεταλ. πλαίσιο χωρίς 
θ/δ, μονός υαλοπίνακας), προς Ε.Π. 6,00 W/m2K 

Πόρτες (ξύλινο πλαίσιο), προς Μ.Θ.Χ. 2,70 W/m2K 
Πόρτες (μεταλλικό πλαίσιο), προς Μ.Θ.Χ. 4,00 W/m2K 
Προσαυξήσεις έναυσης 10% 
Εξαερισμός 1,0 εναλλ./h 
 

Το σύνολο των απωλειών στην υφιστάμενη κατάσταση υπολογίστηκε σε 101.994,0 
Watt, συμπεριλαμβανομένου του εξαερισμού. Ο υπολογισμός αυτός 
επιβεβαιώνεται από την επιλογή ισχύος του υφιστάμενου λέβητα.  

Για τον υπολογισμό των απωλειών θερμότητας στη μελλοντική κατάσταση, 
λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων οικοδομικών υλικών 
θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθούν και τα νέα παράθυρα και θύρες, 
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: 

Συντελεστές θερμοπερατότητας:  
Τοίχος εξωτερικός 0,358 W/m2K 
Δάπεδο 3,100 W/m2K 
Οροφή 0,343 W/m2K 
Πόρτες / παράθυρα (μεταλ. πλαίσιο χωρίς 
θ/δ, μονός υαλοπίνακας), προς Ε.Π. 2,00 / 2,10 W/m2K 

Πόρτες (ξύλινο πλαίσιο), προς Μ.Θ.Χ. 2,70 W/m2K 
Πόρτες (μεταλλικό πλαίσιο), προς Μ.Θ.Χ. 4,00 W/m2K 
Προσαυξήσεις έναυσης 10% 
Εξαερισμός 1,0 εναλλ./h 
 

Οι απώλειες θερμότητας, από τα ανωτέρω δεδομένα υπολογίζονται σε 37.193 W.  

 

Ψυκτικά φορτία 

Στην υφιστάμενη κατάσταση το κτίριο διαθέτει 25 κλιματιστικές μονάδες 
διαιρούμενου τύπου (split - unit). Τα κλιματιστικά στην πλειοψηφία τους είναι 
παλαιά, χαμηλού βαθμού απόδοσης. Οι εξωτερικές μονάδες είναι άναρχα 
τοποθετημένες στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, ενώ οι εσωτερικές μονάδες, 
στους τοίχους πλησίον των εξωτερικών.  
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Στο πλαίσιο της μελέτης υπολογίστηκαν τα ψυκτικά φορτία των χώρων, έπειτα από 
την υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Στον υπολογισμό 
ελήφθη υπόψη το φορτίο λόγω αγωγιμότητας των εξωτερικών επιφανειών, το 
φορτίο φωτισμού, το αισθητό και λανθάνων φορτίο των χρηστών και το φορτίο 
αερισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ΚΕΝΑΚ. Για τα δομικά στοιχεία 
χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι συντελεστές όπως στη μελέτη θερμικών απωλειών. 
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: 

Φορτία ατόμων Καθισμένος, ελαφριά εργασία 
Αισθητό 70 W 
Λανθάνον 45 W 
Φωτισμός Φθορισμού, 2x36W 
Ισχύς 9 W/m2 
Εξαερισμός  
Γραφεία, διάδρομοι 1,0 εναλλ./h 
WC 3,0 εναλλ./h 
 

Τα ψυκτικά φορτία, στη δυσμενέστερη κατάσταση υπολογίζονται σε 50,0 kW. Στην 
περίπτωση αυτή, το σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού, επιλέγεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες ψύξης του κτιρίου. Επιλέγεται συνεπώς, σύστημα θέρμανσης των χώρων, 
συνολικής ισχύος 50,0 kW. 

 

 

Εγκατάσταση Κλιματισμού 

Το κτίριο στην παρούσα κατάσταση διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, με 
λέβητα πετρελαίου και σύστημα ψύξης με τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου 
τύπου (split - unit). Με την παρούσα μελετάται η αντικατάσταση του υφιστάμενου 
συστήματος θέρμανσης και ψύξης με κεντρικό σύστημα κλιματισμού.  

Πιο συγκεκριμένα, αποξηλώνεται ο κεντρικός λέβητας και καυστήρας, με το σύνολο 
των υποστηρικτικών του συστημάτων και τη δεξαμενή πετρελαίου και μεταφέρεται 
σε χώρο που θα υποδείξει η Επίβλεψη. Η αποξήλωση πραγματοποιείται με 
προσοχή ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του. Επιπλέον, 
αποξηλώνεται το σύνολο του δικτύου διανομής θερμότητας, αποτελούμενο από 
τους σωλήνες (δισωλήνιο σύστημα), τα θερμαντικά σώματα και όλα τα 
υποστηρικτικά εξαρτήματα. Η αποξήλωση γίνεται με προσοχή ώστε να 
αποφευχθούν καταστροφές στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ τα θερμαντικά σώματα 
μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η Επίβλεψη προς αποθήκευση και 
επαναχρησιμοποίηση. 

Επιπλέον, αποξηλώνεται το σύνολο των τοπικών αντλιών θερμότητας 
διαιρούμενου τύπου (split - unit), εσωτερικές, εξωτερικές μονάδες, μετά των 
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δικτύων τους (ψυκτικό μέσο, ηλεκτρισμός, αποχέτευση) και μεταφέρονται σε χώρο 
που θα υποδείξει η Επίβλεψη. Η αποξήλωση πραγματοποιείται με προσοχή ώστε 
να αποφευχθούν τυχόν φθορές στις επιφάνειες των δομικών στοιχείων και είναι 
δυνατή η επαναχρησιμοποίησή των συστημάτων.  

Για τη θέρμανση - ψύξη του κτιρίου εγκαθίσταται κεντρική μονάδα - αντλία 
θερμότητας, απ' ευθείας εκτόνωσης, μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Variable 
Refrigerant Volume Inverter Type - VRV), με εσωτερικές μονάδες σε κάθε χώρο, 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 

Σύστημα VRV 

Το σύστημα VRV θα είναι ισχύος 50,4 kW, υψηλού βαθμού απόδοσης EER 3,36 
(COP: 4,00, ESEER: 4,97). Αναλυτικά χαρακτηριστικά του συστήματος σύμφωνα 
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τοποθετείται στο δώμα του κτιρίου, στη θέση που 
απεικονίζεται στα σχέδια της μελέτης, επί μεταλλικής βάσης. Διαθέτει κατάλληλα 
αντιδονητικά στηρίγματα για τη μείωση του θορύβου.  

Συνδέεται με τις εσωτερικές μονάδες μέσω δικτύου σωληνώσεων ψυκτικού μέσου 
και καλωδίων μεταφοράς δεδομένων. Το δίκτυο ψυκτικού μέσου αποτελείται από 
διπλούς χαλκοσωλήνες (υγρού/αερίου), διαστάσεων σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρίας του συστήματος. Οι σωλήνες είναι 
θερμικά μονωμένοι από υλικό τύπου Armaflex και φέρουν επικάλυψη προστασίας 
από UV ακτινοβολία.  

Από την εξωτερική μονάδα, οι σωληνώσεις και λοιπά δίκτυα οδεύουν εσωτερικά 
της θερμοπρόσοψης, σε κατάλληλα διαμορφωμένα φρεάτια στις δύο πλάγιες όψεις 
του κτιρίου και εισέρχονται στο κτίριο στο ύψος της ψευδοροφής. Η όδευση των 
σωληνώσεων στο δώμα γίνεται στο δάπεδο και προστατεύεται εντός μεταλλικής 
σχάρας από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με καπάκι. Στο εσωτερικό του κτιρίου η 
όδευση πραγματοποιείται εντός της ψευδοροφής, σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης. Η σύνδεση των εσωτερικών μονάδων γίνεται μέσω κατακόρυφων 
οδεύσεων στις επιλεγμένες θέσεις τοποθέτησης. 

Οι σωληνώσεις, σε όλο το μήκος της όδευσής τους βρίσκονται εντός πλαστικού 
καναλιού “ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων”, διαστάσεων 150x65mm με καπάκι. 
Στο ίδιο κανάλι, παράλληλα προς τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου οδεύουν τα 
δίκτυα ηλεκτρικής τροφοδοσίας των εσωτερικών μονάδων, τα καλώδια 
επικοινωνίας των εσωτερικών μονάδων με την κεντρική μονάδα και οι σωληνώσεις 
αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. 

Οι εσωτερικές μονάδες είναι εμφανείς, δαπέδου, με καλαίσθητο κάλυμμα και πόδια. 
Τοποθετούνται στις θέσεις που απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης, κατά 
προτίμηση κάτω από τα παράθυρα. Οι τελικές θέσεις θα καθοριστούν επί τόπου 
του έργου από την Επίβλεψη. Η ισχύς των εσωτερικών μονάδων ανταποκρίνεται 
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στις θερμικές απώλειες και τα ψυκτικά φορτία του κάθε χώρου, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τον ακόλουθο πίνακα.  

Οι εσωτερικές μονάδες διαθέτουν ενσύρματο χειριστήριο με οθόνη υγρών 
κρυστάλλων και ελληνικό μενού. Το χειριστήριο είναι ενσωματωμένο στην κάθε 
μονάδα, λαμβάνοντας ένδειξη θερμοκρασίας από το ρεύμα αέρα εισαγωγής σε 
αυτήν.  

Η στάθμη θορύβου των εσωτερικών μονάδων δεν υπερβαίνει τα 40 dBA στην 
υψηλή ταχύτητα. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ισχύς εσωτερικών μονάδων (kW) 
      
Ψύξη 1,7 2,2 2,8 9,0 11,2 
Θέρμανση 1,9 2,5 3,2 10,0 12,5 
      
ΥΠΟΓΕΙΟ      
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1     
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠ1    1  
      
ΙΣΟΓΕΙΟ      
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ   1   
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣ1 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣ2 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣ7 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣ8 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣ9 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΣ10 1     
      
Α’ ΟΡΟΦΟΣ      
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1     
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α1 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Α2 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Α5 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Α6 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Α7 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Α8 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Α9 1     
      
Β’ ΟΡΟΦΟΣ      



Τεχνική περιγραφή παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο  
Δημοτικών Ιατρείων Ζωγράφου  

15 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1     
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Β1 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Β4 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Β5  1    
ΓΡΑΦΕΙΟ Β6  1    
ΓΡΑΦΕΙΟ Β7 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Β8 1     
ΓΡΑΦΕΙΟ Β2 1     
      
Γ’ ΟΡΟΦΟΣ      
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1     
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ1     1 
ΓΡΑΦΕΙΟ Γ2 1     
       
Σύνολο εσωτερικών μονάδων 23 2 1 1 1 

      
Σύνολο εσωτερικών μονάδων 28 

Συνολική ισχύς (ψυκτική) εσωτερικών μονάδων [kW] 66,5 
Συνολική ισχύς (θερμική) εσωτερικών μονάδων [kW] 74,4 

 

 

Σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS) 

 

Το σύστημα διαχείρισης καλύπτει το σύστημα θέρμανσης / ψύξης του κτιρίου και 
περιλαμβάνει: 

• Κεντρικό χειριστήριο εσωτερικών μονάδων VRV 
• Τοπικά χειριστήρια εσωτερικών μονάδων VRV 
• Καλωδίωση μεταφοράς δεδομένων 

Ο έλεγχος του συστήματος θέρμανσης / ψύξης πραγματοποιείται από τα τοπικά 
χειριστήρια των εσωτερικών μονάδων VRV και από ένα κεντρικό χειριστήριο του 
συστήματος.  

Τα τοπικά χειριστήρια τοποθετούνται στις εσωτερικές μονάδες των VRV και 
επικοινωνούν ενσύρματα με την εξωτερική μονάδα. Η όδευση του καλωδίου γίνεται 
παράλληλα με τις σωληνώσεις ψυκτικού μέσου. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
τήρηση όλων των απαιτούμενων αποστάσεων από καλώδια ισχυρών ρευμάτων 
που διέρχονται παράλληλα. 
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Το κεντρικό χειριστήριο τοποθετείται στον χώρο της εισόδου, στο ισόγειο ή 
εναλλακτικά σε θέση που υποδείξει η Επίβλεψη και συνδέεται ενσύρματα με την 
εξωτερική μονάδα. Είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας με το σύστημα 
κλιματισμού. Διαθέτει λειτουργικό σύστημα το οποίο του επιτρέπει να λειτουργήσει 
ως «σύστημα διαχείρισης του κτιρίου» BMS, δηλαδή να ελέγχει κεντρικά την κάθε 
μία εσωτερική μονάδα διαμορφώνοντας θερμικές ζώνες και ωράρια λειτουργίας. 

 Μπορεί να ελέγχει επιπλέον σύστημα εξαερισμού της ίδιας κατασκευάστριας 
εταιρίας ή με τη χρήση κατάλληλου πρωτοκόλλου ανοικτού κώδικα, να 
συνεργάζεται οριζόντια με άλλα συστήματα του κτιρίου όπως ο φωτισμός, 
αντλιοστάσια ή το σύστημα πυρόσβεσης. Δέχεται είσοδο από αισθητήρες 
φωτισμού, παρουσίας και θερμοκρασίας. Επιπλέον, το σύστημα συνδέεται σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στον κεντρικό server ώστε να μπορεί να προβληθεί ή να 
ρυθμιστεί από απόσταση.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο συντάξας 

Αθήνα, …/…/2016 

 

 

 

 Ελέγχθηκε 

Ζωγράφου, …/…/2016 

 

 

 

Εγκρίθηκε 

Ζωγράφου, …/…/2016 
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