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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΥΞΗΣ 

Η ανάγκη για συνθήκες θερμικής άνεσης σε μη οικιστικά κτίρια, έχει αυξηθεί  την τελευταία 
δεκαετία. Για το λόγο αυτό, η κατανάλωση ενέργειας για συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού 
έχει αυξηθεί σταδιακά και σήμερα αναλογεί στο 25 με 45% της συνολικής ενέργειας στο τομέα 
αυτό, με την ψύξη του χώρου να καταλαμβάνει ένα κομμάτι ιδιαίτερης σημασίας. Η κατάσταση 
αυτή αναγκαστικά αυξάνει το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων, και ιδιαίτερα κατά το 
τμήμα αυτό που αντιστοιχεί στη χρήση ηλεκτρισμού, ο οποίος αποτελεί και την τυπική ενεργειακή 
πηγή για την πλειοψηφία των ψυκτικών συστημάτων. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη συνεισφορά του λογαριασμού του ηλεκτρικού στα συνολικά 
έξοδα λειτουργίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, δικαιολογείται η αναζήτηση 
τεχνικών μέτρων για την περαιτέρω μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Τα συστήματα 
αποθήκευσης ψύξης  (παγολεκάνες, δεξαμενές ψυχρού ύδατος και διαλύματα εύτηκτου άλατος) 
μπορεί να αποτελέσουν μια καλή λύση, αφού επιτρέπουν τη μείωση του λειτουργικού κόστους των 
συστημάτων ψύξης, με το να τίθενται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων εκτός 
αιχμής όπου η τιμή  του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλή. 
 
Η ανάλυση της βελτιστοποίησης των ενεργειακών λειτουργικών συνθηκών των συστημάτων 
αυτών θα γίνει υπό το πρίσμα τριών διαφορετικών οπτικών γωνιών: του καταναλωτή, της 
επιχείρησης παροχής ηλεκτρισμού και της κοινωνίας. 

1.1. Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

Η αποθήκευση ψύξης και γενικότερα τα συστήματα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, επιτρέπουν 
τη λειτουργία των μονάδων θερμικής ισχύος κατά τη διάρκεια των εκτός αιχμής περιόδων ζήτησης 
ηλεκτρικού ρεύματος όπου το κόστος του είναι χαμηλό. Η ψύξη αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια 
των εκτός αιχμής περιόδων και αποδίδεται στο κτίριο αργότερα στο χρονικό διάστημα λειτουργίας 
του (περίοδος αιχμής). Η λύση αυτή επιτρέπει τη μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού 
ρεύματος, αφενός ελλατώνοντας την ζήτηση ισχύος αιχμής και  αφετέρου λειτουργώντας την 
εγκατάσταση στη διάρκεια περιόδων όπου η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλή. 
 
Ωστόσο,  τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν μειονεκτήματα που επικεντρώνονται στην επένδυση 
που χρειάζεται και στο χώρο που απαιτείται για την εγκατάσταση των δεξαμενών. Η πρόσθετη 
αυτή επένδυση αντισταθμίζεται από την εξοικονόμηση χρημάτων από το λογαριασμό του 
ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος ψύξης. 
 
Επομένως, είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ότι, σε κτίρια με μεγάλα συστήματα, η αποθήκευση 
ψύξης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους 
σχεδιαστές συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC), και από τους 
διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων. 

1.2. Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Η υιοθέτηση μιας προοπτικής DSM (Διαχείριση με Βάση τη Ζήτηση, Demand Side Management) 
στο σχέδιο δράσης μιας εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού είναι σήμερα συνηθισμένη πρακτική σε 
όλες τις εταιρίες των ΗΠΑ και του Καναδά, και υιοθετείται επίσης από αρκετές ευρωπαϊκές 
εταιρίες. Το DSM είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για τις εταιρίες ηλεκτρισμού, στην προσπάθειά 
τους να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σε μια εποχή όπου η 
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μελλοντική εξέλιξη των επιπέδων και των περιόδων ζήτησης είναι άγνωστη. Αυτή η ανασφάλεια 
κάνει τη συμβατική στρατηγική της κατασκευής αποκλειστικά καινούργιων μονάδων παραγωγής 
για να αντιμετωπισθεί η εκτιμώμενη κατανάλωση και η ζήτηση ισχύος αιχμής,  πιο επικίνδυνη από 
ποτέ.  Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντολογικοί περιορισμοί στην εκπομπή ρυπογόνων ουσιών 
ενισχύουν σημαντικά την πρακτική εξοικονόμησης ενέργειας και  μετατόπισης φορτίων.  
Από την άποψη αυτή, τα συστήματα αποθήκευσης ψύξης και τα συστήματα αποθήκευσης 
θερμικής ενέργειας γενικότερα, γίνονται ολοένα και περισσότερο ελκυστκά στις εταιρίες παροχής 
ηλεκτρισμού για πρακτικές μετατόπισης φορτίου και εξισορρόπισης φορτίου,  πρακτικές που 
μεταφράζονται στα παρακάτω οφέλη: 
 
• Ελάττωση της ανάγκης για επιπρόσθετη ικανότητα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρισμού με συνεπακόλουθη μείωση του κόστους κεφαλαίου 
• Βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού και μεγαλύτερη 

χρήση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, χάρη στη μετατόπιση της κατανάλωσης από 
περιόδους αιχμής σε περιόδους εκτός-αιχμής και στην μείωση της ζήτησης φορτίων ισχύος από 
τον καταναλωτή 

• Μείωση της ανάγκης για περισσότερο ακριβά και ρυπογόνα καύσιμα, τα οποία απαιτούνται για 
παραγωγή αιχμής 

• Βελτίωση της απόδοσης του συνολικού συστήματος, με ελάχιστη χρήση των πηγών με τη 
λιγότερο αποδοτική ικανότητα παραγωγής, που χρησιμοποιούνται στην κάλυψη αιχμών.  

1.3. Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Κοινωνικά, τα προγράμματα DSM, στα οποία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ένα ευρύ φάσμα 
από τις πλέον αποδοτικές τεχνολογίες, η ορθολογική χρήση του ηλεκτρισμού και η ορθολογική 
διαχείριση της καμπύλης του φορτίου, θα εκτιμηθούν από τα οφέλη που θα επιφέρουν στο 
σύστημα ισχύος, και θα πρέπει να επιτρέπουν μείωση των τιμών κόστους της ενέργειας και μείωση 
της εκπομπής ρυπαντών.  

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Κέντρο για τη Διατήρηση  της Ενέργειας  (Centro para a Conservação de Energia-CCE), από 
την Πορτογαλία, το Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ενέργειας της Ανδαλουσίας (Sociedad para el 
Desarrollo Energetico de Andalucía-SODEAN), από την Ισπανία, το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), από την Ελλάδα, ανέπτυξαν ένα κοινό πρόγραμμα πάνω στην  
«Προώθηση των Συστημάτων Αποθήκευσης Ψύξης στις Χώρες της Νοτίου Ευρώπης» στα 
πλαίσια του προγράμματος THERMIE type-B της ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπό τη διαχείριση 
της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG XVII) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο επικεφαλής του 
προγράμματος, το CCE, βασίστηκε επίσης στη συνεργασία της Ανώτατης Σχολής Τεχνολογίας του 
Πολυτεχνείου της Setúbal (ESTSetúbal-Portugal). H ομάδα εργασίας του προγράμματος ήταν η 
εξής:  
 
CCE (Portugal):  Eng.Carlos Manuel de Sousa Nascimento (project manager) 
    Eng.Carla Sofia Tavares 
    Eng.Nuno Miguel Paiva 
SODEAN (Spain):  Eng. Pedro Cantillana 
    Eng. Ricardo Martinez 
    Eng. Juan Luis Contreras 
    Eng. José Manuel Torres 
    Tec. Esp. Manuel Ranz 
    Tec. Esp. Pedro Lobo 
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    Tec. Esp. Alejandro Jiménez 
ΚΑΠΕ (Ελλάδα): Δρ. Μιχάλης Καράγιωργας 
    Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος 
    Δρ. Ηλίας Σοφρόνης 

MSc Αριστοτέλης Μπότζιος 
    MSc Μηνάς Ιατρίδης 
    MSc Γιώργος Μαρκογιαννάκης 
    Πτυχ.Μηχ. Κική Παπαδοπούλου 
ESTSetúbal (Portugal):  Eng. João Francisco Fernandes 
 
Το πρόγραμμα, ορισμένο ως DIS-1204-97-PO στα πλαίσια του προγράμματος ΤΗΕRΜΙΕ, άρχισε 
το Δεκέμβριο του 1997 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1999. Εστιάσθηκε στους παρακάτω 
κύριους στόχους:  
 Συλλογή και σύνθεση τεχνικών δεδομένων που αφορούν την τεχνολογία αποθήκευσης ψύξης. 
 Παρακολούθηση μιας ομάδας κτιρίων στις χώρες όπου επικεντρώνεται το πρόγραμμα και 

εκτέλεση προσομοιώσεων με σκοπό να προσδιορισθεί η δυνατότητα χρήσης αυτών των 
τεχνολογιών, ενώ παράλληλα ορίσθηκε ένα σύνολο από κριτήρια για τη διαστασιολόγηση των 
συγκεκριμένων συστημάτων. 

 Προσδιορισμός των τομέων με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών, 
με παράλληλη εκτίμηση της ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής επίπτωσης που προκύπτει 
από την εφαρμογή τους. 

 
Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους στόχους, οι φάσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες ενέργειες:  
 
1η Φάση: Προσδιορισμός των περιπτώσεων που εφαρμόστηκαν στις χώρες όπου απευθύνεται το          

πρόγραμμα 
2η Φάση: Προσδιορισμός της πιθανής αγοράς γι’ αυτές τις τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τα 

τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τους φραγμούς που εμποδίζουν 
τη διάδοσή τους  

3η Φάση: Ανάπτυξη μιας απλοποιημένης μεθοδολογίας για το προσδιορισμό του μεγέθους των 
συστημάτων αποθήκευσης ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες 
της κάθε περιοχής 

4η Φάση: Εκτίμηση της ενδεχόμενης ενεργειακής και περιβαλλοντολογικής επίπτωσης από την 
εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών 

5η Φάση: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων.  
 
Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί με στόχο την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
αυτού και τη συνεισφορά στην αύξηση της χρήσης αυτών των τεχνολογιών στα κτίρια.  

3. ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΥΞΗΣ 

Η συσσώρευση θερμικής ενέργειας που υποστηρίζει τη διαδικασία της ψύξης σε εγκαταστάσεις 
κλιματισμού (HVAC), βασίζεται στην πρόσκαιρη αποθήκευση θερμικής ενέργειας χαμηλής 
θερμοκρασίας, κατά τη διάρκεια των εκτός-αιχμής ωρών και την απόδοσή της όταν οι τιμές της 
(ηλεκτρικής) ενέργειας είναι αρκετά υψηλότερες (σε ώρες αιχμής), μειώνοντας έτσι, το κόστος 
εκμετάλλευσης.  
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ΨΥΚΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΨΥΞΗΣ 

Σχήμα 1. Η έννοια  της αποθήκευσης ψύξης 

 

Η αποθήκευση θερμικής ενέργειας, χάρη στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της και τους τρόπους 
λειτουργίας της, παρουσιάζει γι’ αυτόν που την εφαρμόζει έναν αριθμό από πλεονεκτήματα, τα 
οποία σε γενικές γραμμές είναι τα εξής: 

1) Αύξηση της απόδοσης του ψύκτη που οφείλεται στην επιλεκτική λειτουργία του σε ονομαστικά 
επίπεδα ισχύος, κάτι το οποίο συνεισφέρει επίσης, στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της 
εγκατάστασης. Επιλεκτική λειτουργία των ψυκτών κατά τη διάρκεια της νύχτας επιφέρει μια 
αύξηση του συντελεστή απόδοσης. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί, 
ανάλογα με τη βελτιστοποίηση της εγκατάστασης και του είδους της τεχνολογίας που 
χρησιμοποιείται.  Παρόλα αυτά όμως, βλέπε επίσης και το πρώτο μειονέκτημα. 

2) Μείωση της παραγωγής ψυκτικής ισχύος και του συντελεστή ταυτοχρονισμού με τον υπόλοιπο 
εξοπλισμό, που οδηγεί στη μείωση της συνολικής  ζήτησης (ηλεκτρικής) ισχύος της 
εγκατάστασης. 

3) Η πιθανότητα χρήσης μεγάλου ΔΤ - όταν χρησιμοποιηθούν οι παγολεκάνες-  επιτρέποντας 
μικρότερες παροχές και επομένως μικρότερες απώλειες τριβής,  δίνοντας έτσι την δυνατότητα 
για μικρότερης διαμέτρου σωληνώσεις και υδραυλικά. Επιπροσθέτως, μπορεί να γίνει 
εκμετάλλευση του ψυχρού αέρα διανομής. 

4) Μικρότερο λειτουργικό κόστος από τη μείωση των εξόδων ηλεκτρικού ρεύματος τόσο όσον 
αφορά το κομμάτι της ζήτησης όσο και της ποσότητας της ενέργειας. Καθώς η ζήτηση ισχύος 
μικραίνει, μικραίνει και η συνημμένη ισχύς.  Οι τιμές κόστους μειώνονται περαιτέρω από το 
γεγονός ότι οι ανάγκες ηλεκτρισμού μπορούν να προγραμματισθούν για φθηνότερες, εκτός 
αιχμής, ώρες. 

5) Μείωση της επίδρασης του θορύβου από τη σταθερότητα της λειτουργίας. 

6) Συνεισφορά σε συνθήκες καλύτερης εκμετάλλευσης του εθνικού συστήματος ηλεκτρισμού από 
βελτίωση της καμπύλης κατανομής του φορτίου. 

7) Οι δεξαμενές ψυχρού ύδατος μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη αποθήκη νερού σε 
περίπτωση πυρκαϊάς. 

8) Τα συστήματα αποθήκευσης μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε συνδυασμό με μια ποικιλία 
άλλων συστημάτων, όπως η συμπαραγωγή, η απορρόφηση, η μετάδοση κίνησης στους ψύκτες 
από μηχανές αερίου, επιτρέποντας έτσι την αποδοτικότερη χρήση τους και την εφαρμογή 
μεθόδων ανάκτησης ενέργειας παράλληλα με μια συνολική βελτιστοποίηση ολόκληρης της 
μονάδας. 
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Από την άλλη πλευρά, η χρήση τέτοιων συστημάτων δυσχεραίνεται από αρκετούς παράγοντες: 
 
1) Δυσκολίες στη σχεδίαση και τον προγραμματισμό που προκύπτουν από την ανάγκη να υπάρχει 

πρόβλεψη των διαγραμμάτων των ημερήσιων ψυκτικών αναγκών για τις διάφορες 
χαρακτηριστικές περιόδους κατά τη διάρκεια του χρόνου, αποκλίνοντας έτσι από την απλή 
εύρεση του συνηθισμένου μέγιστου ψυκτικού φορτίου. 

2) Μείωση στην απόδοση του ψύκτη από τη λειτουργία του συμπυκνωτή σε μια μικρότερη 
θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας φόρτισης (συστήματα αποθήκευσης πάγου). 

3) Αν οι πλήρεις δυνατότητες του συστήματος – για παράδειγμα τα υψηλά ΔΤ χαρακτηριστικά 
των διαλυμάτων που περιέχουν πάγο– δεν τύχουν  πλήρους εκμετάλλευσης, κάτι που σπάνια 
γίνεται, τότε το αρχικό κόστος τείνει να γίνει μεγαλύτερο από αυτό των συμβατικών λύσεων, 
δεδομένου ότι το κόστος των δεξαμενών, των αντλιών, του πιθανού εναλλάκτη θερμότητας και 
των σχετικών κυκλωμάτων νερού-γλυκόλης συνήθως υπερβαίνει την εξοικονόμηση που 
προκύπτει από τη μείωση του μεγέθους των ψυκτών. 

4) Ο φυσικός όγκος των δεξαμενών, ιδιαίτερα στη περίπτωση της αποθήκευσης ψυχρού ύδατος, 
μπορεί να αποτελέσει έναν αρνητικό παράγοντα στην υιοθέτηση αυτού του είδους του 
συστήματος, δεδομένων των υψηλών τιμών της γής και του κόστους κατασκευής σε ορισμένες 
αστικές περιοχές. Υπάρχει όμως ένας αριθμός από βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις γι'αυτό το 
πρόβλημα, π.χ. η τοποθέτηση των αποθηκών κάτω από τις εξωτερικές περιοχές στάθμευσης 
αυτοκινήτων, η χρήση υπαρχόντων πρώην  δεξαμενών καυσίμου, αποθηκών νερού 
πυροπροστασίας και η εγκατάσταση των δεξαμενών στους ορόφους των κτιρίων. 

3.1. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΧΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

Τα συστήματα αποθήκευσης ψυχρού ύδατος χρησιμοποιούν την αισθητή ειδική 
θερμοχωρητικότητα του νερού (4.18 kJ.kg-1.oC-1), τη μεγαλύτερη μεταξύ των κοινών υλικών, 
προκειμένου να αποθηκεύσουν ενέργεια.  Αυτή η τεχνολογία γίνεται σημαντικά αποδοτικότερη 
όσον αφορά το κόστος, με τη χρήση μεγαλύτερου μεγέθους δεξαμενών. 
Περισσότερο οικονομική γίνεται η αποθήκευση ψυχρού ύδατος για εφαρμογές που απαιτούν 
αποθήκευση περισσότερων από 7000 kWh , ή περίπου 760 m3. Ένα σύστημα αποθήκευσης 
ψυχρού ύδατος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη νερού για πυροπροστασία και επίσης σαν 
δεξαμενή θερμού ύδατος το χειμώνα. 
 
Το κρίσιμο θέμα γι’ αυτήν την τεχνολογία είναι το γεγονός ότι το ποσό της αποθηκευμένης 
ψυκτικής ενέργειας εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του ψυχρού ύδατος που είναι 
αποθηκευμένο στη δεξαμενή και του θερμού ύδατος επιστροφής από το φορτίο. Η διαφοροποίηση 
μεγιστοποιείται, μεγιστοποιώντας τη θερμοκρασία του νερού επιστροφής, ελαχιστοποιώντας τη 
θερμοκρασία αποθήκευσης (του νερού) και εμποδίζοντας το θερμό νερό επιστροφής να αναμιχθεί 
με το ψυχρό (κρύο) αποθηκευμένο νερό. Τα συστήματα αποθήκευσης απιτυγχάνουν αυτόν το 
διαχωρισμό με μια από τις παρακάτω μεθόδους: 
 
1) Δεξαμενές αποθήκευσης ψυχρού ύδατος με φυσική στρωμάτωση (Natural stratified 

chilled water storage tanks): αυτά τα συστήματα βασίζονται στη φυσική τάση σου νερού να 
δημιουργεί οριζόντια στρώματα ή θερμοκρασιακές ζώνες με βάση την πυκνότητά του. Καθώς 
το νερό ψύχεται κάτω από αυτό το σημείο, γίνεται λιγότερο πυκνό, μέχρι να παγώσει. Κατά τη 
διάρκεια του κύκλου φόρτισης, κρύο νερό από τον ψύκτη εισέρχεται στη δεξαμενή μέσω 
διαχυτήρων από το κάτω μέρος της δεξαμενής ενώ θερμό νερό εξέρχεται από τη δεξαμενή από 
το πάνω μέρος. Η ροή του νερού αντιστρέφεται κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης. Με έναν 
κατάλληλα σχεδιασμένο ραντιστήρα το νερό εισέρχεται και εξέρχεται από τη δεξαμενή. Καλά 
σχεδιασμένα συστήματα μπορούν να μεταφέρουν το 85 με 95% της αποοθηκευμένης ενέργειας 
σαν ωφέλιμη ψύξη. Η αποθήκευση ψυχρού ύδατος με φυσική στρωμάτωση αναγνωρίζεται 
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γενικά, σαν ο απλούστερος, περισσότερο αποδοτικός, και  πιό οικονομικός τρόπος 
αποθήκευσης ψυχρού ύδατος.  

 

 
Σχήμα 2. Σύστημα αποθήκευσης ψυχρού ύδατος με φυσική στρωμάτωση 

. 

2) Πολλαπλών δεξαμενών ή άδειας δεξαμενής (Multy tank or empty tank): αυτά τα 
συστήματα διαχωρίζουν το θερμό και το ψυχρό νερό αποθηκεύοντας το καθένα σε ξεχωριστές 
δεξαμενές. Ο σχεδόν ολοκληρωτικός διαχωρισμός επιτρέπει στο αποθηκευμένο νερό να 
μεταφέρεται στο φορτίο σε μια σταθερή, ομοιόμορφη θερμοκρασία. Ένα άδειο σύστημα 
δεξαμενών αποτελείται από δύο ή περισσότερες δεξαμενές, μία από τις οποίες είναι πάντοτε 
άδεια στην αρχή του κύκλου φόρτισης. Κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης, αποσύρεται 
αποθηκευμένο ψυχρό νερό, προκειμένου να καλύψει το ψυκτικό φορτίο και θερμό νερό 
επιστροφής προωθείται με αντλία στην άδεια δεξαμενή. 

 
Σχήμα 3. Σύστημα πολλαπλών δεξαμενών 

3) Μεμβράνη ή διάφραγμα: η διάταξη αυτή χρησιμοποιεί μια αύκαμπτη μεμβράνη ή ένα 
άκαμπτο μετακονούμενο διάφραγμα τοοθετημένο μέσα στη δεξαμενή αποθήκευσης 
προκειμένου να διατηρήσει το διαχωρισμό χωρίς ανάμιξη του ψυχρού και του θερμού νερού, 
χωρίς τη χρήση ραντιστών.Η μεμβράνη ή το διάφραγμα μετακινείται πάνω και κάτω καθώς η 
δεξαμενή γεμίζει ή αδειάζει. 
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Σχήμα 4 - Σύστημα Διαφράγματος 

4) Λαβύρινθοι και καθρέφτες (Labyrinth and Baffle): αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν το 
διαχωρισμό του χώρου αποθήκευσης σε πολλαπλά τμήματα, τα οποία διαχωρίζονται μεταξύ 
τους με μερικά τοιχώματα.  

 
Σχήμα 5. Σύστημα Λαβύρινθοι και καθρέφτες  

3.2. ΠΑΓΟΛΕΚΑΝΕΣ (ICE TANKS) 

 Η αποθήκευση ψυκτικής ενέργειας σε μορφή πάγου, κάνει χρήση της λανθάνουσας θερμότητας  
τήξης του νερού, 335 kJ/kg στους 00C. Μπορεί να επιτευχθεί μείωση του όγκου αποθήκευσης 
μέχρι και 25% σε σύγκριση με εκείνου που απαιτείται αν χρησιμοποιηθεί αποθήκευση ψυχρού 
νερού για το ίδιο ποσό ενέργειας που αποθηκεύεται. Προκειμένου να αποθηκευθεί η ενέργεια, ο 
εξοπλισμός (η εγκατάσταση) ψύξης θα πρέπει να διαθέτει ψυκτικό υγρό σε θερμοκρασίες από -12 
ως -5 oC. Το ρευστό μετάδοσης της θερμότητας που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του πάγου, 
θα μπορούσε να είναι ένα ψυκτικό ή ένα δευτερεύον ψυκτικό υγρό, όπως η γλυκόλη ή κάποιο άλλο 
αντι-ψυκτικό διάλυμα. Στις εφαρμογές αποθήκευσης πάγου συνήθως χρησιμοποιείται διάλυμα 
25% αιθυλενο-γλυκόλης (ethylene glycol) σε νερό. Το κύκλωμα της γλυκόλης, (glycol loop) 
μπορεί να σταματήσει με τη χρήση ενός εναλλάκτη, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του 
συστήματος κλιματισμού, ο οποίος εμποδίζει την κυκλοφορία της γλυκόλης σε ολόκληρο το 
σύστημα διανομής. 
Οι τεχνολογίες αποθήκευσης μπορούν να χωρισθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
1) Επιφανειακή τήξη πάγου σε σερπαντίνα (External melt ice-on-coil): ο πάγος δημιουργείται 

πάνω  σε εμβαπτισμένους σωλήνες ή αυλούς, μέσα στους οποίους ένα ψυκτικό υγρό 
κυκλοφορεί. Η ψύξη αποδίδεται με την κυκλοφορία του νερού που περιβάλει τους σωλήνες 
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πάγου, λιώνοντας τον πάγο από την εξωτερική του επιφάνεια. Ένας αναπνευστήρας αυξάνει τη 
μετάδοση θερμότητας.  

 
Σχήμα 6. Σύστημα εξωτερικής τήξης  

2) Εσωτερική τήξη πάγου σε σερπαντίνα (Internal melt ice-on-coil): ο πάγος δημιουργείται σε 
εμβαπτισμένους σωλήνες ή αυλούς όμοιους με αυτούς του συστήματος εξωτερικής τήξης. Η 
ψύξη αποδίδεται μέσω της κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού  μέσα από τους σωλήνες, τήκοντας 
έτσι τον πάγο από την εσωτερική του επιφάνεια. 

 
Σχήμα 7. Σύστημα εσωτερικής τήξης 

3) Εγκλωβισμένος πάγος (Encapsulated Ice): νερό, μέσα σε πλαστικά εμβαπτισμένα δοχεία 
(σφαιρικά ή ορθογώνια) παγώνει και καθώς κρύο ή θερμό ψυκτικό κυκλοφορεί μέσα στη 
δεξαμενή που περιέχει τα δοχεία. Όταν χρησιμοποιούνται ανοικτές δεξαμενές, απαιτείται 
κάποια εσχάρα ή ένα φράγμα συγκράτησης, το οποίο να διατηρεί βυθισμένα τα παγωμένα 
δοχεία. 
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Σχήμα 8. Σύστημα εγκλωβισμένου πάγου 

4) Θρυμματοποίηση πάγου: ο πάγος δημιουργείται  πάνω στην επιφάνεια ενός εξατμιστή και 
περιοδικά αποδεσμεύεται σε μια δεξαμενή γεμάτη με νερό. Απαιτείται αρκετός ελεύθερος 
χώρος πάνω από τη δεξαμενή ώστε να τοποθετηθεί το συγκρότημα του εξατμιστή. 

 
Σχήμα 9. Σύστημα θρυμματοποίησης πάγου 

5) Παγο-πολτός (ice slurry): σε αυτό το σύστημα ένα διφασικό διάλυμα γλυκόλης και νερού 
κυκλοφορεί μέσα από έναν εξατμιστή. Ενας πολτός κρυστάλλων ή πάγου σχηματίζεται στον 
εξατμιστή και προωθείται με αντλία για αποθήκευση. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των 
συστημάτων  παγοπολτού (slurry) είναι ότι το σημείο πήξης του υγρού είναι ενδεικτικό της 
ποσότητας του πάγου που έχει αποθηκευτεί. Καθώς περισσότερος πάγος σχηματίζεται, η 
συγκέντρωση της γλυκόλης στο υπόλοιπο υγρό αυξάνει, ελαττώνοντας το σημείο πήξης. 
Υπάρχουν διεθνώς μόνο λίγες τέτοιες εγκαταστάσεις. 

 

Ψυκτικό 
φορτίο 

Αποθήκευση 
Ψύξης 

Παγοπολτός 

 

Σχήμα 10. Σύστημα παγο-πολτού 

3.3. ΕΥΤΗΚΤΑ ΑΛΑΤΑ (EUTECTIC SALTS) 

Τα υλικά αυτά, τα οποία περιλαμβάνονται σε μια ομάδα ουσιών, καλούνται γενικά ΥΜΦ (υλικά 
μεταβαλλόμενης φάσης) και αποτελούν ένα τμήμα της διαδικασίας λανθάνουσας θερμότητας 
τήξης. Τα εύτηκτα άλατα λιώνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο τήξης και διατηρούν την ίδια 
σύνθεση στη στερεά και στην υγρή φάση. Το υλικό εγκλωβίζεται  μέσα σε ορθογώνια πλαστικά 
δοχεία, τα οποία στοιβάζονται μέσα σε μια δεξαμενή αποθήκευσης, μέσα στην οποία κυκλοφορεί 
νερό. 
 
Ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός είναι ένα μίγμα από ανόργανα άλατα (ιδίως θειούχο νάτριο), νερό 
και καταλύτες σύζευξης και σταθεροποίησης, το οποίο τήκεται και ψύχεται σε μια σταθερή 
θερμοκρασία γύρω στους 8,3oC (τροποποιημένο εύτηκτο άλας του Glaubert). Το υλικό αυτό δε 
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διογκούται, δε συστέλλεται ούτε επιπλέει ή μετατοπίζεται όταν αλλάζει φάση και καθώς το υλικό 
δεν επιπλέει γιατί η πυκνότητά του είναι 1,5 φορά αυτή του νερού, οι μονάδες εύτηκτου άλατος 
δεν μετακινούνται ή μετατοπίζονται μέσα στη δεξαμενή κατά τη διάρκεια της πήξης και της τήξης. 
 

 
Σχήμα 11. Σύστημα εύτηκτου άλατος 

Με αυτή την τεχνολογία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ψύξης σε 
τυποποιημένες θερμοκρασίες και νερό σαν δευτερεύον ψυκτικό. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση 
είναι αυτή όπου το υλικό που υφίσταται την αλλαγή φάσης βρίσκεται μέσα σε εμβαπτισμένα 
δοχεία, όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση της τεχνολογίας εγλωβισμένου 
πάγου. Ο όγκος αποθήκευσης είναι 33% του αντίστοιχου στην αποθήκευση ψυχρού ύδατος για την 
ίδια ποσότητα αποθηκευμένης ενέργειας, αλλά είναι μεγαλύτερος από το χώρο που χρειάζεται 
στην αποθήκευση πάγου. 

3.4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  

Τα συστήματα αποθήκευσης ψυχρού ύδατος και εύτηκτου άλατος χρησιμοποιούν τους τυπικούς 
ψύκτες ύδατος που λειτουργούν στις συμβατικές θερμοκρασίες των συστημάτων κλιματισμού. 
Αυτές οι τεχνολογίες αποθήκευσης γενικά εφαρμόζονται σε συστήματα με σχετικά μεγάλα 
ψυκτικά φορτία, όπου συνήθως χρησιμοποιούνται φυγοκεντρικοί ψύκτες. 
 
Οι τεχνολογίες του εσωτερικά τηκόμενου πάγου σε σωλήνες, του εγκλωβισμένου πάγου και σε 
μερικές περιπτώσεις του εξωτερικά τηκόμενου πάγου σε σερπαντίνα χρησιμοποιούν 
συγκροτήματα ψυκτών, τα οποία επιλέγονται για να ψύξουν δευτερεύοντα ψυκτικά υγρά σε 
θερμοκρασίες δηιουργίας πάγου. Σε αυτές τις τεχνολογίες τυπικά χρησιμοοοιούνται ψύκτες με 
εμβολοφόρους, κοχλωτούς ή σπειροειδής συμπιεστές, εξοπλισμένους με πίνακες αυτοματισμού 
"διπλής ψύξης". 
 
Τα συστήματα θρυμματοποίησης πάγου χρησιμοποιούν ετοιμοπαράδοτα ή συνθετημένα ψυκτικά 
συγκροτήματα με ειδικά σχεδιασμένα τμήματα εξατμιστών για τη δημιουργία και θρυμματοποίηση 
πάγου. Συστήματα εξωτερικής τήξης πάγου μπορούν, επίσης, να εγκατασταθούν με συνθετημένες  
ψυκτικές μονάδες, όπου το ψυκτικό υγρό χρησιμοποιείται ως το εργαζόμενο μέσο. 
 
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των διαφόρων 
τεχνολογιών ψύξης. 
 
Πίνακας 1. - Σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών των διαθέσιμων τεχνολογιών 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΨΥΧΡΟ ΝΕΡΟ  ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΠΑΓΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ  

ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ  νερό  Προκατασκευασμένος ή 
συνθετημένος εξοπλισμός 

δημιουργίας πάγου  

Χαμηλής θερμοκρασίας 
ψυκτικό ή συνθετημένη 

ψυκτική μονάδα  
ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  0,09 ως  0,17 m3/kWh 0,02 ως  0,03 m3/kWh 0,023 m3/kWh 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  4 ως 6oC -9 ως  -4oC -9 ως -4oC 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ COP ΨΥΚΤΗ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ  

5 ως,9 2,7 ως 3,7 2,5 ως 4,1 

ΕΛΛΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ  

4 ως 7oC 1 ως 2oC 1 ως 2oC 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ  Νερό  Νερό  Νερό  
ΑΛΛΑ  Χρήση υπαρχόντων 

ψυκτών˙ 
 χρήση στην πυροπροστασία 

Υψηλοί στιγμιαίοι ρυθμοί 
αποφόρτισης και Χαμηλή 
θερμοκρασία αποφόρτισης 
σε όλη τη διάρκεια του 

κύκλου  

Υψηλοί ρυθμοί αποφόρτισης 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΓΟΣ  ΕΥΤΗΚΤΟ ΑΛΑΣ  

ΤΥΠΟΣ ΨΥΚΤΗ  Χαμηλής θερμοκρασίας 
δευτερεύον ψυκτικό  

Χαμηλής θερμοκρασίας 
δευτερεύον ψυκτικό  

Νερό 

ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  0,019 ως  0,023 m3/kWh 0,019 ως  0,023 m3/kWh 0,048 m3/kWh 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  -6 ως –3oC -6 ως  -3oC 4 ως 6oC 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ COP  

2,9 ως 4,1 2,9 ως 4,1 5 ως 5,9 

ΕΛΛΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 
ΜEΣΟΥ  

1 ως 3oC 1 ως 3oC 9 ως 10oC 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΣΟ  δευτερεύον ψυκτικό  δευτερεύον ψυκτικό  Νερό  
ΑΛΛΑ  Δομημένες Δεξαμενές  Ελαστικότητα στην εκλογή 

σχήματος δεξαμενής  
Χρήση υπαρχόντων ψυκτών. 
Ελαστικότητα στην εκλογή 

σχήματος δεξαμενής   

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κατασκευαστών συστημάτων αποθήκευσης ψύξης, όπως 
περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες. 

 
 
 
 
 

 
Πίνακας 2. Κατάλογος Κατασκευαστών  
 
Εταιρία  Τεχνολογία  Χώρα 
BALTIMORE AIRCOIL CO Πάγου εσωτερικής/εξωτερικής τήξης  Ισπανία, Ιταλία, ΗΠΑ  
CRISTOPIA Energy Systems Εγκλωβισμένου πάγου και εύτηκτου 

άλατος  
Γαλλία   

KLIMATISTIKI TECHNIKI LTD Πάγου εξωτερικής τήξης  Ελλάδα  
RAMON VIZCAINO  Πάγου εξωτερικής/εσωτερικής τήξης  Ισπανία   
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TURBO REFRIGERATION CO  Θρυμματοποίησης πάγου Ισπανία   
AMBIENT TECHNOLOGIES, INC Παγο-πολτού ΗΠΑ  
CALFRAN INTERNATIONAL, INC Παγο-πολτού ΗΠΑ  
CALDWELL TANKS, INC  Ψυχρού ύδατος και  αποθήκευσης πάγου ΗΠΑ  
CALMAC MFG. CORPORATION  Πάγου εσωτερκής τήξης  ΗΠΑ, Ελβετία  
CDC Πάγου εσωτερκής τήξης  ΗΠΑ  
CHESTER-JENSEN CO., INC. Πάγου   ΗΠΑ  
CHICAGO BRIDGE & IRON CO  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ  
COHN-DANIEL COMPANIES  Πάγου   ΗΠΑ  
COLUMBIAN STEEL TANK COMPANY  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ  
CRYOGEL  Εγκλωβισμένου πάγου  ΗΠΑ  
DUNHAM-BUSH Θρυμματοποίησης πάγου ΗΠΑ   
EVAPCO INC  Πάγου εσωτερκής τήξης   ΗΠΑ   
FAFCO INC  Πάγου εσωτερκής τήξης  ΗΠΑ   
HENRY VOGT MACHINE CO  Θρυμματοποίησης πάγου ΗΠΑ  
HYDRO-MISER Θρυμματοποίησης πάγου ΗΠΑ   
LENNOX INDUSTRIES, INC  Πάγου εσωτερκής τήξης   ΗΠΑ   
MERGETECH INC. Πάγου εσωτερκής τήξης   ΗΠΑ   
MORRIS & ASSOCIATES   Θρυμματοποίησης πάγου ΗΠΑ   
NATGUN CORPORATION  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ   
NORTH STAR ICE EQUIPMENT, CORP  Πάγου   ΗΠΑ   
PAUL MUELLER COMPANY  Θρυμματοποίησης πάγου ΗΠΑ   
PHENIX HEAT PUMP SYSTEMS  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ   
PITT-DESMOINES, INC  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ   
POWELL ENERGY PRODUCTS, INC   Πάγου ΗΠΑ   
PRELOAD INC. Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ   
SAN LUIS TANK & PIPING CONSTR. CO  Ψυχρού ύδατος-πάγου ΗΠΑ   
SUNWELL ENGINEERING, CO. Ltd  Παγο-πολτού ΗΠΑ   
TAMPA TANK, INC  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ   
TRANSPHASE SYSTEMS, INC  Εύτηκτου άλατος  ΗΠΑ   
TURBO REFRIGERATION CO  Θρυμματοποίησης πάγου ΗΠΑ   
UHR CORPORATION  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ   
VAN DOREN INDUSTRIES, INC  Ψυχρού ύδατος ΗΠΑ   
YORK INTERNATIONAL CORP  Πάγου εσωτερκής τήξης και 

εγκλωβισμένου πάγου   
ΗΠΑ   

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι κυκλοι λειτουργίας τυπικά είναι επί καθημερινής βάσης, αλλά μπορεί να είναι και εβδομαδιαίας 
ή και όποιας άλλης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες σνθήκες χρήσης του κτιρίου. Οι εδομαδιαίοι κύκλοι 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ελκυστική επιλογή όταν τα μέγιστα φορτία δεν 
επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα και, επίσης, όταν υπάρχουν πολλές ώρες με χαμηλό φορτίο. Από 
την εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων αυτών, προκύπτει ότι προσφέρονται για 
μείωση του κόστους εκμετάλλευσης από το σύστημα τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.. 

5.1. ΤΡΟΠΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι πιθανοί τρόποι λειτουργίας για μια ψυκτική μονάδα με ένα σύστημα αποθήκευσης είναι βασικά 
πέντε: 
 
1) Φόρτιση Συστήματος αποθήκευσης: στο οποίο οι ψύκτες παράγουν ψύξη μόνο για το 

σύστημα αποθήκευσης, λειτουργώντας στην ονομαστική τους ισχύ κατά τη διάρκεια των 
εκτός-αιχμής ωρών του συστήματος τιμολόγησης ηλεκτρισμού. Η κατάσταση αυτή 
δημιουργείται όταν το κτίριο δεν αποσχολείται και δεν υπάρχουν ανάγκες ψύξης. 
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Αποθήκευση  

Φορτίο  Ψύκτης  

Σχήμα 12. Σύστημα αποθήκευσης φόρτισης 

 
2) Ταυτόχρονη φόρτιση αποθήκευσης και ψύξη υπάρχοντος φορτίου: η ισχύς που παράγεται 

από τους ψύκτες χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ψύξης του κτιρίου και η 
εναπομένουσα ψυκτική ισχύς χρησιμοποιείται στη φόρτιση του συστήματος αποθήκευσης. 

 
 

Ψύκτης  Φορτίο  

Αποθήκευση  

Σχήμα 13. Σύστημα φόρτιση αποθήκευσης και ψύξη υπάρχοντος φορτίου 

 
3) Ψύξη υπάρχοντος φορτίου: οι ψύκτες λειτουργούν μόνο προκειμένου να καλύψουν τις 

ανάγκες ψύξης του κτιρίου. 
 

Φορτίο  Ψύκτης  

Αποθήκευση  

Σχήμα 14. Ψύξη υπάρχοντος φορτίου 

 
4) Αποφόρτιση συστήματος αποθήκευσης και ψύξη υπάρχοντος φορτίου: γενικότερα 

συμβαίνει κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής στη λειτουργία του κτιρίου, όπου απαιτείται 
να λειτουργούν και τα δύο συστήματα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ψύξης. 

 

Σχήμα 15. Αποφόρτιση συστήματος αποθήκευσης και ψύξη υπάρχοντος φορτίου 

Αποθήκευση  

Φορτίο  Ψύκτης  
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5) Αποφόρτιση αποθήκευσης: κατάσταση στην οποία οι ανάγκες ψύξης του κτιρίου 
ικανοποιούνται αποκλειστκά από το σύστημα αποθήκευσης. 

 

Ψύκτης  Φορτίο  

Αποθήκευση  

Σχήμα 16. Αποφόρτιση συστήματος αποθήκευσης 

5.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΥΞΗΣ 

Οι στρατηγικές που υιοθετούνται στα πλαίσια της λειτοργίας των συστημάτων αποθήκευσης 
ψύξης, ουσιαστικά αποσκοπούν στο να συσχετίσουν τη λειτουργία των συστημάτων αυτών με το 
χρονικό πλαίσιο των προγραμματισμένων αναγκών ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της 
ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε τιμολογική περίοδο.  
 
Προκειμένου να απλοποιήσουμε την ανάλυσή μας, θα θεωρήσουμε μόνο διακριτές τιμολογιακά 
περιόδους: τις ώρες αιχμής και τις ώρες εκτός αιχμής. Εχουν δημιουργηθεί στρατηγικές 
λειτουργίας για δύο βασικές λύσεις αποθήκευσης ψύξης – την πλήρη αποθήκευση και την  
μερική αποθήκευση, λαμβάνοντας ως δεδομένη μια υποθετική εγκατάσταση με ανάγκες ψύξης 
όπως φαίνονται παρακάτω. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
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Εκτός αιχμής Αιχμή  
Σχήμα 17. Διάγραμμα ωριαίας κατανομής ψυκτικού φορτίου 

 
Στις λύσεις πλήρους αποθήκευσης τα συστήματα αποθήκευσης ψύξης διαστασιολογούνται έτσι 
ώστε να μπορούν να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες ψύξης του κτιρίου κατά τη διάρκεια των 
ωρών αιχμής ενώ ο εξοπλισμός αποθήκευσης φορτίζεται κατά τη διάρκεια των εκτός αιχμής ωρών.  
Η στρατηγική αυτή μειώνει αφενός  την ανάγκη για πολύ μεγάλες απαιτήσεις ισχύος και αφετέρου 
το κοστος ενέργειας, καθώς η κατανάλωση μετατοπίζεται από τις ώρες αιχμής στις ώρες εκτός 
αιχμής με τα συνακόλουθα οικονομικά οφέλη. Αλλά απαιτεί μια αυξημένη εγκατεστημένη 
χωρητική ικανότητα του συστήματος αποθήκευσης και κατά συνέπεια, μεγαλύτερο κόστος 
εφαρμογής και περισσότερο χώρο για την εγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης.  Επομένως 
αυτή η στρατηγική συστήνεται συνήθως για κτίρια με μεγάλο κόστος ενέργειας και ισχύος κατά τη 
διάρκεια των ωρών αιχμής και/ή με σχετικά μικρές περιόδους αιχμής.  
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ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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ΨΥΚΤΗΣ->ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΚΤΗΣ->ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ->ΦΟΡΤΙΟ  
Σχήμα 18. Πλήρης αποθήκευση. 

 
Στις λύσεις μερικής αποθήκευσης η αποθηκευμένη ενέργεια καλύπτει μέρος μόνο των αναγκών 
ψύξης κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, ενώ η υπόλοιπη ζήτηση καλύπτεται με τη χρήση των 
ψυκτών. Η λύση αυτή έχει μκρότερες απαιτήσεις αποθήκευσης και ψυκτικής ικανότητας από τους 
ψύκτες, έχει θετική επίδραση στο αντίστοιχο κόστος εφαρμογής της τεχνολογίας αυτής, αλλά δεν 
αφήνει περιθώρια για σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.  Η στρατηγική αυτή μπορεί να 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει δυο ιδιαίτερους τρόπους λειτουργίας των ψυκτών: με βάση 
την ισοστάθμιση του φορτίου (load levelling), όπου οι ψύκτες λειτουργού στην ίδια ισχύ όλες τις 
ώρες της ημέρας και με βάση τον περιορισμό της ζήτησης, όπου οι ψύκτες λειτουργούν σε 
χαμηλότερη ισχύ κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο 
ζήτησης της εγκατάστασης κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΙΣ
ΧΥ
Σ
(%
)

ΨΥΚΤΗΣ->ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΚΤΗΣ ->ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -> ΦΟΡΤΙΟ  
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Σχήμα 19. Μερική αποθήκευση–   Σχήμα 20. Μερική αποθήκευση– 

    - ισοστάθμιση φορτίου                          - περιορισμός ζήτησης 
 
Οι ανάγκες ψύξης ενός χώρου διαφέρουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επομένως, η λειτουργία 
των συστημάτων αποθήκευσης συχνά σχεδιάζεται έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις δύο 
στρατηγικές που προαναφέρθηκαν. Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμοσθεί μερκή αποθήκευση για 
τη ζεστή εποχή και στρατηγική πλήρους αποθήκευσης για τον υπόλοιπο χρόνο. Από την άλλη 
πλευρά, η ικανότητα για τη μέγιστη μετατόπιση φορτίου δεν είναι αναγκαστικά η καλύτερη 
επιλογή, όσον αφορά στους σκοπούς ελέγχου. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις θα πρέπει να είμαστε 
ικανοί να  προσδιορίζουμε κάθε φορά την πιο αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου που απαιτείται 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ψύξης των χώρων ενός κτιρίου. Για το σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να αποφασίζουμε πότε και για πόση ποσότητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αποθήκευση 
ψύξης.  
 
Προκειμένου να επιτύχει η στρατηγική αυτή, θα πρέπει να κάνουμε επιλογές και να δίνουμε την 
προτεραιότητα είτε στη χρήση των ψυκτών είτε στην αποθήκευση. Επομένως, μπορούμε να 
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βελτιστοποιήσουμε την αποθηκευμένη χωρητικότητα - που σημαίνει ότι μπορούμε να τη 
χρησιμοποιήσουμε για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος λειτουργίας.  
 
Προτεραιότητα στη χρήση ψυκτών σημαίνει ότι στην περίοδο κατά την οποία το κτίριο 
λειτουργεί, οι ψύκτες θα πρέπει να λειτουργούν είτε στη μέγιστη ικανότητά τους - ή τουλάχιστον 
με ένα τρόπο που να ανταποκρίνεται στα φορτία των ωρών αιχμής, ενώ η αποθηκευμένη ψύξη θα 
χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των περιόδων αυτών. Η 
αποθηκευμένη ψυκτική ικανότητα θα χρησιμοποιηθεί πλήρως μόνο αν υπάρξει κατάσταση, όπως 
εκείνη της ημέρας σχεδίασης. Η στρατηγική αυτή συνήθως είναι πολύ εύκολο να εφαρμοσθεί και 
δεν απαιτεί έλεγχο στη κατανάλωση που να στηρίζεται σε μεγάλο μερος στην πρόβλεψη. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η οικονομική της αποτελεσματικότητα είναι πενιχρή.  
 
Προτεραιότητα στη χρήση της αποθήκευσης (ψύξης) σημαίνει ότι οι ψύκτες τίθενται σε 
λειτουργία μόνο όταν η ψυκτική ικανότητα των παγολεκανών δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις 
ανάγκες του φορτίου. Κατά συνέπεια, ολόκληρη η αποθηκευμένη ψυκτική ικανότητα εξαντλείται 
προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της ισχύος αιχμής, με τα συνακόλουθα οικονομικά οφέλη. 
Όμως, η στρατηγική αυτή είναι περισσότερο περίπλοκη από την προηγούμενη. Στην 
πραγματικότητα, χρειάζεται να προσδιορίσουμε την ελάχιστη συνεισφορά των ψυκτών 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ψύξης των χώρων, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τμήμα της 
ημέρας.  
 
Οι επιλογές ελέγχου θα προκύψουν από αποφάσεις που θα παρθούν επί καθημερινής βάσης για το 
ποια στρατηγική αποθήκευσης (μερική ή ολική) θα υιοθετηθεί και που θα δοθεί προτεραιότητα 
(στη χρήση ψυκτών ή αποθηκευμένης ψύξης). Τα πιθανά προβλήματα θα μπορούσαν να 
ελαχιστοποιηθούν εστιάζοντας την προσοχή στην ποιότητα σχεδίασης (για παράδειγμα: επαρκής 
στοιχειοθέτηση της ημέρας σχεδίασης, ετήσια προσομοίωση των ενεργειακών αναγκών του 
κτιρίου), στο καθεστώς τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και στο επίπεδο περιπλοκότητας 
της τεχνικής διαχείρισης της εγκατάστασης, καθώς και στην ικανότητα "εκμάθησης" των 
συστημάτων αυτών και των χειριστών τους.  

5.2.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Υπάρχουν τρεις βασικές διαμορφώσεις εγκατάστασης, οι οποίες διαφέρουν στην σχετική μεταξύ 
τους ανάπτυξη των ψυκτών και των αποθηκών σε συνάρτηση με τους διαφόρους τρόπους 
λειτουργίας των συστημάτων: 

1) Ροή σε σειρά, αποθήκες στην επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, η χρήση της αποθηκευμένης 
ενέργειας μεγιστοποιείται, αλλά η θερμοκρασία εισόδου στον ψύκτη γίνεται πολύ χαμηλή. Οι 
στρατηγικές ελέγχου και τα υδραυλικά κυκλώματα είναι απλά. 

 

ψύκτης 
αποθήκευση 

φορτίο 

Σχήμα 21. Ροή σε σειρά, αποθήκευση στην επιστροφή. 

2) Ροή σε σειρά, ψύκτης στην επιστροφή. Ο ψύκτης με το σχέδιο αυτό, τείνει να λειτουργήσει 
με μεγαλύτερη ισχύ και αποτελεσματικότητα. Όμως, η εκμετάλλευση της αποθηκευμένης 
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ψύξης είναι ελαφρά χαμηλότερη. Και εδώ, οι στρατηγικές ελέγχου και τα υδραυλικά 
κυκλώματα είναι απλά. 

 

αποθήκευση 

φορτίο 

ψύκτης 

Σχήμα 22.  Ροή σε σειρά, ψύκτης στην επιστροφή 

3) Παράλληλη ροή. Στην περίπτωση αυτή, οι αποθήκες και ο ψύκτης παραλαμβάνουν απευθείας 
το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου. Η διαμόρφωση αυτή, επιτρέπει στον ψύκτη να λειτουργεί στην 
πλήρη ισχύ του και με τη μέγιστη απόδοση, ενώ η εκμετάλλευση των αποθηκών 
μεγιστοποιείται. Οι απώλειες στο κύκλωμα είναι μικρότερες κάτι το οποίο μπορεί να 
αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα στην περίπτωση που ο αριθμός των δεξαμενών είναι μεγάλος. 
Από την άλλη πλευρά, το σύστημα ελέγχου και τα υδραυλικά κυκλώματα που περιλαμβάνει, 
είναι περισσότερο περίπλοκα. 

 
Σχήμα 23. Παράλληλη ροή  

 
 
 
 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Οι απαιτήσεις σχεδίασης των συστημάτων αποθήκευσης ψύξης είναι αρκετά διαφορετικές από 
αυτές των συμβατικών συστημάτων.  Όπως και στα συμβατικά συστήματα, οι σχεδιαστές-   -
μελετητές πρέπει να ορίσουν τη μέγιστη ισχύ που απαιτείται για την ψύξη ολόκληρου του κτιρίου 
(ή ομάδα χώρων μέσα στο κτίριο αυτό). Αλλά στην περίπτωση των συστημάτων αποθήκευσης 
ψύξης θα πρέπει να εκτιμήσουν επίσης και την κατανάλωση ενέργειας - σε συνδυασμό κυρίως με 
το περίγραμμα τυπικών ημερών ( π.χ. ημερών εβδομάδας, ημερών Σαββατοκύριακου, περίοδοι 
διακοπών κλπ.) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η κατάλληλη διαμόρφωση του μεγέθους τόσο των 
αποθηκών ψύξης όσο και του εξοπλισμού παραγωγής ψύξης και να διαμορφωθούν κατάλληλα 
προγράμματα διαχειριστικού ελέγχου για τις περιόδους ενός έτους.  Θα πρέπει επίσης να τονισθεί 
ότι, σε ορισμένα κτίρια, η μέγιστη ζήτηση ισχύος καθώς και η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας δεν 
θα συμπέσουν αναγκαστικά στην ίδια ημέρα. 
 
Υπερ-εκτίμηση του μεγέθους των συστημάτων αποθήκευσης ψύξης θα προκαλέσει πτώση της 
απόδοσης και αύξηση του κόστους επενδυτικής αντιμετώπισης. Αντίστοιχα υπο-εκτίμηση του 
μεγέθους εμπεριέχει τον κίνδυνο πρόωρης αποφόρτισης των αποθηκών, ως αποτέλεσμα της μη 
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σωστής εκτίμησης των δυνατοτήτων τμήματος του στυστήματος αποθήκευσης. Αυτό μπορεί να 
έχει αρνητική επίπτωση τόσο στις συνθήκες άνεσης των χώρων (αν δεν υπάρχει εναλλακτική 
λύση), όσο και στο λογαριασμό του ηλεκτρικού (λόγω των αυξανόμενων επιπέδων της ισχύος που 
καταναλώνεται ή ακόμη και της συνημμένης απαίτησης ισχύος). 
 
Η διαστασιολόγηση των συστημάτων κλιματισμού HVAC απαιτεί επίσης  μελέτη με βάση μία 
ημέρα σχεδίασης καθώς και ανάλυση της χρήσης τους σε ετήσια βάση, παράλληλα με τα συνήθη 
βήματα σχεδίασης, αφού η τεχνική και οικονομική αποτίμηση πρέπει να γίνει σε ετήσια βάση. 
 
6.1 Διαστασιολογηση ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 
Πριν κάνουν τα  πρώτα βήματα για την διαστασιολόγηση, οι μελετητές θα πρέπει να: 
 
α)Προσδιορίσουν το διάγραμμα κατανομής του θερμικού (και ψυκτικού) φορτίου του κτιρίου. Το 
διάγραμμα αυτό είναι το πρώτο και πιό σημαντικό βήμα στην διαδικασία αυτή, και αποσκοπεί 
στον προσδιορισμό μιας Ημέρας Σχεδίασης  του τύπου που απεικονίζεται και στο σχήμα 17.  Μία 
"Ημέρα Σχεδίασης" είναι ισοδύναμη με τη χείριστη δυνατή κατάσταση, με τη μεγαλύτερη 
απαίτηση ισχύος και ενέργειας. 
β)Επιλέξουν την στρατηγική λειτουργίας, με βάση την Ημέρα Σχεδίασης (μερική ή ολική 
αποθήκευση). Προσδιορίζεται ένας αριθμός από μεταβλητές, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του 
κάθε κτιρίου,  και το καθεστώς τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνήθως, εφόσον υπάρχει 
μία πολιτική τιμολόγησης ηλεκτρισμού τριών επιπέδων, η προτιμώμενη επιλογή είναι να αφήσουν 
τις αποθήκες να καλύψουν το μέγιστο δυνατό τμήμα που μπορούν από τις ψυκτικές ανάγκες μόνο 
κατά τις ώρες αιχμής. 
γ)Κάνουν μιά πρώτη εκτίμηση της απαιτούμενης παραγωγικής ικανότητας των ψυκτών και των 
αποθηκών. Μία εκτίμηση που μπορεί εύκολα να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές 
ενεργειακές ανάγκες, τον αριθμό των ωρών στις διαδικασίες φόρτισης και αποφόρτισης (των 
αποθηκών) καθώς και την απόδοση των ψυκτών στις  συνθήκες φόρτισης και αποφόρτισης. 
δ)Επιλέξουν την κατάλληλη τεχνολογία αποθήκευσης.  Αν και η διαδικασία εκτίμησης του 
μεγέθους σε γενικές γραμμές είναι η ίδια, κάθε τεχνολογία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας. 
ε)Να βελτιώσουν και να ολοκληρώσουν την επιλογή του εξοπλισμού των ψυκτών και των 
αποθηκών ψύξης καθώς και του υδραυλικού κυκλώματος. Η προκαταρκτική επιλογή εξοπλισμού 
θα πρέπει να ακολουθείται από μία προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος, έχοντας υπόψη 
ότι η απόδοση των ψυκτών αλλά και του εξοπλισμού αποθήκευσης ψύξης, εξαρτάται από 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, από το φορτίο, την θερμοκρασία του εσωτερικού κυκλώματο 
(στην είσοδο και την έξοδο) καθώς και από χαρακτηριστικά ιδιαίτερα για κάθε τεχνολογία. Η 
διαστασιολόγηση του υδραυλικού κυκλώματος θα στηριχθεί στην βάση της λύσης που έχει 
επιλεγεί (σε σειρά ή παράλληλα, με ή χωρίς  ενδιάμεσο εναλλάκτη θερμότητας). 
 
 
Οι παρακάτω εξισώσεις μας επιτρέπουν ένα γρήγορο υπολογισμό της ισχύος (απόδοσης) των 
ψυκτών και του εξοπλισμού αποθήκευσης ψύξης, αγνοώντας σε πρώτη φάση τις απώλειες, που 
οφείλονται στην αποθήκευση, και την επί πλέον ισχύ που προστίθεται από τις αντλίες. 
 
 
Συνολική ενέργεια ψύξης = συνολική απόδοση ψυκτών 
 
Η συνολική παραγωγική ικανότητα των ψυκτών ισούται με την ισχύ των ψυκτών σε κάθε τρόπο 
λειτουργίας πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των ωρών σε κάθε τρόπο.  
 
 Συνολική ισχύς ψυκτών = HloadCload+HDirect Cool P CDirect Cool P+HDirect Cool OP DDirect Cool OP (2) 

 



 
 

CCE-SODEAN–CRES                                                                                                                      22                     

 
Όπου : 
Hload  και Cload είναι, αντίστοιχα, οι ώρες και η ισχύς των ψυκτών κατά τη φόρτιση των αποθηκών, 
HDirect Cool P  και CDirect Cool P - είναι η ψυκτική ισχύς που παρέχεται από τους ψύκτες απευθείας στο 
σύστημα κλιματισμού, κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, 
HDirect Cool OP  και CDirect Cool OP - είναι η ψυκτική ισχύς που παρέχεται από τους ψύκτες απευθείας στο 
σύστημα κλιματισμού, σε ώρες εκτός αιχμής. 
 
 

OP CoolDirect OP CoolDirect P CoolDirect P  CoolDirect loadload CRH+CRH+CRH
 =  ψύξης ενέργεια  Συνολική

 ψυκτών ισχύς Ονομαστική  (3) 

 
Όπου CR είναι ο λόγος ισχύος του ψύκτη – δηλαδή η ισχύς που ο ψύκτης αποδίδει στο 
συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας διαιρούμενη με την ονομαστική του ισχύ. Όταν υπάρχει 
απευθείας παροχή ισχύος στο σύστημα κλιματισμού, ο λόγος αυτός ισούται περίπου με 1. Στην 
τροφοδότηση (των αποθηκών), ο λόγος CR παίρνει την τιμή 1,0 σε συστήματα που είναι 
εφοδιασμένα με αποθήκευση παγωμένου νερού ή με αποθήκευση εύτηκτου άλατος και 0,6 έως 0,7 
στην περίπτωση των παγολεκανών (εξωτερική και εσωτερική τήξη.Στα συστήματα 
θρυμματοποίησης πάγου, η ονομαστική ισχύς των ψυκτών κανονικά ισούται με την ισχύ 
παραγωγής πάγου. Στην περίπτωση αυτή ο λόγος CR αυξάνει στο 1,2 έως 1,3,  όταν έχουμε 
τροφοδότηση του συστήματος κλιματισμού (HVAC). 
 
 Ισχύς αποθήκευσης = Συνολική Ενέργεια Ψύξης - (TLDirect Cool P+TLDirect Cool OP+TLDirect Cool Load) (4) 
 
Όπου TLDirect Cool P και TLDirect Cool OP, TLDirect Cool Load αντοπροσωπεύουν, αντίστοιχα, την ενέργεια 
που αποδίδεται απευθείας από τους ψύκτες στο συστημα κλιματισμού (HVAC) σε ώρες αιχμής, 
ώρες εκτός αιχμής και κατά τη διάρκεια της περιόδου που η αποθήκη ψύξης φορτίζεται και, 
ταυτόχρονα, τροφοδοτείται το σύστημα κλιματισμού. Σαν παράδειγμα, θα θεωρήσουμε μια ημέρα 
σχεδίασης με ένα διάγραμμα ψυκτικού φορτίου ίδιου με αυτό που φαίνεται στον πίνακα και το 
σχήμα που παρατίθενται πιο κάτω. Ενώ η συμβατική λύση προϋποθέτει έναν ψύκτη ισχύος 550 
kW, η χρήση της τεχνολογίας αποθήκευσης με βάση τις δεξαμενές ψυχρού ύδατος θα οδηγούσε 
στην υιοθέτηση (χρησιμοποίηση) ενός συντελεστή CR ίσου με 1,0. 
 
Πίνακας 3 – Διάγραμμα φορτίου θερμικής ενέργειας  

Διάγραμμα φορτίου θερμικής ενέργειας 

Ώρες kW Τιμολόγηση 
1 0 Off-P 

2 0 Off-P
3 0 Off-P
4 0 Off-P
5 0 Off-P
6 50 Off-P
7 120 Off-P
8 180 Off-P
9 270 On-P 
10 290 On-P
11 340 On-P
12 380 On-P
13 460 On-P
14 510 On-P
15 550 On-P
16 480 On-P
17 410 On-P
18 360 On-P
19 200 On-P
20 100 On-P
21 50 On-P
22 0 On-P
23 0 Off-P
24 0 Off-P

Συνολικό Φορτίο σε Αιχμή  (On-P)
Ώρες: 4400 kWh 
Συνολικό Φορτίο εκτός Αιχμής (Off-P) 
Ώρες: 350 kWh 
Συνολικό Ψυκτικό Φορτίο  
Ανά Ημέρα: 4750 kWh 
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1) Στρατηγική συνολικής ημερήσιας αποθήκευσης: Στην περίπτωση αυτή, η φόρτιση (των 
αποθηκών) λαμβάνει χώρα μονο κατά τη διάρκεια των εκτός-αιχμής ωρών. Αν εφαρμοσουμε 
την παραπάνω εξίσωση (3) σε μια συνολική ενέργεια ψύξης των 4750 kWh σε μια περίοδο 10 
ωρών φόρτισης, τότε θα πάρουμε μια ονομαστική ισχύ ψύκτη ίση με 475 kW. Με υπολογισμό 
σύμφωνα με την εξίσωση (4), η ικανότητα αποθήκευσης αντιστοιχεί σε 4400 kWh (4750-350 
= 4400). 

2) Στρατηγική της μερικής αποθήκευσης σε μόνιμη ισχύ: στην περίπτωση αυτή, ο ψύκτης 
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σε σταθερή ισχύ. Κατά συνέπεια, η ονομαστική ισχύς θα είναι 
4750/24= 198 kW. Αν η εξίσωση (4) εφαρμοσθεί στην ισχύ του ψύκτη που υπολογίσθηκε, η 
ενεργεια αποθήκευσης θα ανέλθει στις 2072 kWh. 

3) Στρατηγική της μερικής αποθήκευσης με βάση τον περιορισμό της ζήτησης: Στην 
περίπτωση αυτή ας υποθέσουμε ότι για κάποιο λόγο, που έχει να κάνει με τη διαχείριση της 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής, ο ψύκτης πρέπει να έχει  ισχύ 
θερμικής ενέργειας ίση με 125 kW. Με βάση αυτό, η ονομαστική ισχύς που υπολογίζεται είναι 
300 kW (σε περίοδο αιχμής). Η ενέργεια αποθήκευσης αυξάνεται περίπου στις 2875 kWh. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ΩΡΕΣ

ΙΣΧ
ΥΣ
(k
W)

Εκτός αιχμής αιχμή  

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ΩΡΕΣ

ΙΣΧ
ΥΣ
(k
W)

ΨΥΚΤΗΣ->ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΚΤΗΣ ->ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ -> ΦΟΡΤΙΟ  
ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ΩΡΕΣ

ΙΣΧ
ΥΣ
(k
W)

ΨΥΚΤΗΣ->ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΚΤΗΣ->ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ->ΦΟΡΤΙΟ  

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ΩΡΕΣ

ΙΣΧ
ΥΣ
(k
W)

ΨΥΚΤΗΣ->ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΚΤΗΣ->ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ->ΦΟΡΤΙΟ  
Σχήμα 24. Διάγραμμα φορτίου θερμικής ενέργειας για τις διάφορες επιλογές  

 
Πίνακας 4.  Περίληψη επιλογών  
Επιλογές  Ψυκτκή Ισχύς  

(kW) 
Χωρητικότητα 
Αποθήκης  
(kWh) 

Τυπικός Όγκος  
(m3) 

Ψυκτκή Ισχύς 
που έχει 
κερδηθεί  
(kW) 

Χωρίς αποθήκευση  550 -------- -------- -------- 
Πλήρης αποθήκευση  475 4400 660 75 
Μερική αποθήκευση σε σταθερή ισχύ  198 2072 311 352 
Μερική αποθήκευση με περιορισμό 
ζήτησης  

300 2875 431 250 
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6.2 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Όπως έχει προαναφερθεί, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το καθεστώς τιμολόγησης του 
ηλεκτρικού ρεύματος και τις ανάλογες επιπτώσεις στο κόστος ενέργειας και ισχύος, από τη μια 
πλευρά και το συγκριτικό κόστος της λύσης αποθήκευσης αντιπαρατιθέμενο με αυτό της 
συμβατικής λύσης, από την άλλη.  Επομένως, είναι αναγκαία μια ετήσια αποτίμηση ολόκληρου 
του συστήματος κλιματισμού (HVAC), βασισμένη κατά προτίμηση, σε μετρήσεις ανά ώρα ή 
σύμφωνα με απλοποιημένες μεθόδους ενεργειακού υπολογισμού – του τύπου BIN.  
 
Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της μελέτης αυτής, είναι η σχεδίαση ενός επιστημονικά 
ακριβούς εργαλείου, το οποίο θα μπορεί με ευκολία να εφαρμοσθεί στη σχεδίαση κα μελέτη των 
συτημάτων κλιματισμού (HVAC) σε κτίρια. Ένα τέτοιο εργαλείο θα πρέπει να επιτρέπει τη 
συλλογή στοιχείων του είδους που συνήθως χρησιμοποιείται από σχεδιαστές ή αναλυτές και συχνά 
εφαρμόζεται σε άλλες καταστάσεις ενεργειακής αξιολόγησης των κτιρίων.  
 
Η μέθοδος που υιοθετήθηκε, αναπτύσσεται σε τρία στάδια: 
 
1) Παραγωγή της γραμμικής συνάρτησης που δείχνει το φορτίο θερμικής ενέργειας όπως έχει 

προσδιορισθεί, σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία και την ώρα της ημέρας (επί 24ώρου 
βάσης), με τη βοήθεια μιας τροποποιημένης μορφής της μεθοδολογίας BIN. 

2) Ενεργειακή ανάλυση του κτιρίου σε ένα συμβατικό σενάριο (χωρίς σύστημα αποθήκευσης 
ψύξης),  βασισμένο στην ετήσια κατανομή θερμοκρασίας του BIN. 

3) Προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος αποθήκευσης ψύξης και σύγκριση με το 
συμβατικό σενάριο, βασισμένη σε μια κατανομή συχνότητας του διαγράμματος θερμοκρασίας 
της ημέρας και στη γραμμική συνάρτηση φορτίου θερμικής ενέργειας, όπως προσδιορίσθηκε 
στο στάδιο 1. 

 
 
Τα ζητούμενα  στοιχεία τα οποία εισάγονται είναι αρκετά όμοια με το είδος των στοιχείων που 
απαιτούνται από εθνικούς κανονισμούς και εθνικά προγράμματα σχεδίασης συστημάτων 
κλιματισμού (HVAC). Η οργάνωση του μοντέλου είναι ίδια με αυτή ορισμένων δυναμικών 
μεθόδων, όπως το DOE2.1E. Η γενική σειρά εφαρμογής της μεθόδου περιγράφεται στο παρακάτω 
σχήμα.  
 
Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την διαστασιολόγηση των ψυκτών και των παραγωγών θερμότητας, τον 
όγκο των αποθηκών και τον κύριο εξοπλισμό άντλησης και αερισμού.  Παράγει επίσης, μια 
ανάλυση ανά έτος της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους ανά τελική χρήση και ροή  
ενέργειας. 
 
Η περιγραφή του διαγράμματος της ενέργειας ενός κτιρίου αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία: 
χαρακτηριστικά κατασκευής, τυπική εβδομαδιαία λειτουργία (άνθρωποι, φωτισμός και 
εξοπλισμός), τυπική περίοδος λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού (HVAC), συστήματα 
διανομής ψύξης και οι αντίστοιχες παράμετροι ελέγχου, πρωτεύοντα συστήματα θέρμανσης και 
ψύξης, καθώς και καθεστώτα τιμολόγησης της ενέργειας. Αν και η πρακτική εφαρμογή του 
μοντέλου που έχει τώρα υιοθετηθεί, προβλέπει την ύπαρξη δυο θερμικών ζωνών, δεν υπάρχει 
ενσωματωμένος στο μοντέλο κανένας περιορισμός που να εμποδίζει την αύξηση του αριθμού 
αυτού σε μελλοντικές ανανεώσεις του. 
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Χαρακτηρισμός εξωτερικής επιφανείας
 και θερμικά  κέρδη στο εσωτερικό κλίμα

Βελτιστοποίηση
 και  ανάλυση

Θερμική και ψυκτική  
           ισχύς

    Δημιουργ ία διαγραμμάτων
                 φορτίου

       Χαρακτηρισμός   Θερμικής
 εγκατάστασης με αποθήκευση

Ταχεία  διαστασιολόγηση
   εγκατάστασης αποθήκευσης

Ετήσια ενεργειακή ανάλυση
    με  αποθήκευση

Ετήσια  ενεργειακή
   ανάλυση

Χαρακτηρισμός θερμικής
εγκατάστασης

 
Σχήμα 25. Διάγραμμα ροής της απλοποιημένης μεθόδου 

Ο καιρός έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τους παρακάτω παράγοντες: ηλιακή ακτινοβολία σε 
ακραίες συνθήκες (συνήθως τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο) για τις διάφορες διευθύνσεις, ρυθμός 
διαπερατότητας σε ακραίες συνθήκες, ετήσια, επί 24ώρου βάσης, κατανομή των θερμοκρασιών 
BIN, επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας για θέρμανση και ψύξη που έχουν οριστεί για τη 
συγκεκριμένη μελέτη, μέση μέγιστη θερμοκρασία και θερμικό εύρος σε ακραίες συνθήκες, 
συσχέτιση μεταξύ μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας και αντίστοιχου θερμικού εύρους, συσχέτιση 
μεταξύ θερμοκρασίας υγρής σφαίρας και θερμοκρασίας ξηρής σφαίρας.  
 
Οι εκτιμήσεις θερμικού φορτίου έχουν βασιστεί σε δημοσιευμένες τιμές σχετικές με κτίρια στις 
χώρες της Νότιας Ευρώπης, όπως ο παράγων ψυκτικού φορτίου (CLF) για υαλοπίνακες και 
εσωτερικά φορτία και η θερμοκρασιακή διαφορά ψυκτικού φορτίου (CLTD) για τοίχους, οροφές 
και υαλοπίνακες.  
 
Η προσομοίωση των παραγωγών θερμότητας και ψύξης βασίστηκε πάνω σε μια ομάδα από 
διαγράμματα και τιμές σε πίνακες, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την μεταβολή της απόδοσης και 
της διαθέσιμης ισχύος, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού, την εξωτερική θερμοκρασία, τη 
θερμοκρασία που δημιουργεί το ψυκτικό υγρό και το μερικό φορτίο.  
 
Για την πραγματοποίηση της οικονομικής ανάλυσης του συστήματος αποθήκευσης που είχε 
επιλεγεί, τα διαγράμματα περιγραφής κόστους των παραγωγών ψύξης και των αποθηκών πάγου 
εμπεριείχαν στοιχεία που δόθηκαν από τους κατασκευαστές του αντίστοιχου εξοπλισμού.  
 
Ο χαρακτηρισμός του κτιρίου, η χρήση του κτιρίου, τα συστήματα διανομής HVAC περιγράφονται 
χωριστά, ανά θερμική ζώνη, και σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες τις οποίες καλύπτει η 
μονάδα θερμικής ισχύος. Η προσομοίωση της μονάδας θερμικής ισχύος και των οικονομικών 
χαρακτηριστικών, έγιναν για ολόκληρο το κτίριο σα σύνολο. Παράλληλα εκτελέστηκε 
προσομοίωση της μονάδας παραγωγής ισχύος (με αποθήκευση ψύξης). 
 
Η προσομείωση της μονάδας θερμικής ισχύος και της αποθήκευσης ψύξης αρχίζει με την 
εφαρμογή μιας μεθόδου ταχείας διαστασιολόγησης και αποσκοπεί στην απόκτηση μιας πρώτης 
εκτίμησης για την ισχύ των ψυκτών και τον όγκο των αποθηκών, σε συνάρτηση και με το 
διάγραμμα θερμικού φορτίου της ημέρας και με εφικτές στρατηγικές λειτουργίας. Αφού  
ολοληρωθεί η διαστασιολόγηση, γίνεται μια προσομοίωση του συστήματος για ένα ολόκληρο έτος, 
με βάση την κατανομή των τυπικών ημερών και τη διόρθωση των ονομαστικών χαρακτηριστικών 
των ψυκτών, λαμβάνοντας υπόψη το μερικό φορτίο και τις θερμοκρασίες λειτουργίας.  
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Τα αποτελέσματα της εκτιμώμενης κατανάλωσης ενέργειας και των αντίστοιχων τιμών κόστους, 
που υπολογίσθηκαν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, μπορούν τώρα να συγκριθούν με το 
σενάριο χωρίς αποθήκευση.  
 
Καθώς οι καταστάσεις θέρμανσης και ψύξης μπορούν να προσομοωθούν, το μοντέλο μπορεί να 
αξιολογηθεί στις περιπτώσεις ενεργειακής αποτίμησης υπαρχόντων κτιρίων.  

6.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. 

Σε αναλογία με τις προηγούμενες παραγράφους, οι παράμετροι εισόδου και έκβασης της μεθόδου 
περιγράφονται στις αμέσως επόμενες παραγράφους. 

6.2.1.1 Χαρακτηρισμός του καιρού 

Οι γενικές συνθήκες της τοποθεσίας που βρίσκεται το κτίριο, προσδιορίζουν τη λειτουργία του 
συστήματος. Επομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία διαστασιολόγησης. 

6.2.1.2 Λειτουργία και Περιβάλλουσα  επιφάνεια 

Καθεμιά από τις δυο ανεξάρτητες περιοχές, που έχουν ορισθεί για την παρούσα εφαρμογή της 
μεθόδου,  περιγράφεται ως ακολούθως: 
 
1) Περίοδος λειτουργίας ενός συστήματος κλιματισμού (σε διαδικασία θέρμανσης ή ψύξης) σε 

μια τυπική εβδομάδα: απαιτείται ο χρόνος, από τη Δευτέρα ως την Κυριακή, στον οποίο το 
σύστημα τίθεται σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας. Για την πρόβλεψη της κατανάλωσης 
ενέργειας από τα συστήματα εξαερισμού είναι δυνατό να προσδιορισθεί και αυτών η περίοδος 
λειτουργίας. 

2) Η ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου [m2] και το ύψος της οροφής [m]. 
3) Η επιφάνεια που εξυπηρετούν τα συστήματα κλιματισμού [m2]. 
4) Η θερμική αδράνεια του συνόλου της επιφάνειας (Μεγάλη, Μέση, Μικρή). 
5) Η Τιμολόγηση της ηλεκτρκής ενέργειας: θεωρείται η πιο κοινή λύση, και σημαίνει ότι το 

κτίριο τροφοδοτείται με μέση τάση και με ένα κύκλο ημερήσιου φορτίου. Στη συνέχεια ο 
χρήστης επιλέγει την τιμολόγηση που σχετίζεται με τους πιο πιθανούς τρόπους εκμετάλλευσης 
(βραχυπρόθεσμη μεσοπρόθεσμη  ή μακροπρόθεσμη  εκμετάλλευση). 

6) Χαρακτηρισμός του όγκου του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται στο σύστημα κλιματισμού 
(παροχή αέρα εξαερισμού σε m3/ώρα) και της εισροής αέρα (αριθμός εναλλαγών ανά ώρα),  
για καθεμιά από τις δύο τυπικές καταστάσεις – δηλ. με το σύστημα κλιματισμού σε λειτουργία 
και εκτός λειτουργίας. 

7) Σ' αυτό το πλαίσιο, και στη περίπτωση που χρησιμοποιείται μία μορφή κλιματισμού VAV 
(Variable Air Volume, Μεταβλητού Όγκου Αέρα) η παροχή αέρα αναφοράς είναι η ελάχστη 
παροχή, με τη παραδοχή ότι το σύστημα δέχεται 100% εξωτερικό αέρα. Στην περίπτωση των 
συστημάτων κλιματισμού VAV απατούνται, επίσης, δεδομένα πάνω στην απόδοση της 
συσκευής ανάκτησης, που συνήθως χρησιμοποιείται σ' αυτές τις συνθήκες, και πάνω στον 
έλεγχο της ψύξης – κυρίως όσον αφορά στα σημεία που ορίζουν τη γραμμική σχέση μεταξύ 
θερμοκρασίας αέρα τροφοδότησης του συστήματος και εξωτερικής θερμοκρασίας. 

8) Χαρακτηριστικά της ρύθμισης της εσωτερικής θερμοκρασίας [°C] και της ειδικής υγρασίας 
[g/kg], (αν αυτή η μεταβλητή ελέγχεται) για τους τρόπους λειτουργίας της Θέρμανσης και της 
Ψύξης. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  

1) Υαλοπίνακες: Δεδομένα αναφορικά με την επιφάνεια [m2], το συντελεστή μετάδοσης 
θερμότητας (W/m2/°C) και  ηλιακούς παράγοντες (Χειμώνας και Καλοκαίρι) εισάγονται για 
κάθε κατεύθυνση (Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ και Οριζόντια) και κάθε είδος υαλοπίνακα. 

2) Τοιχοποιία: Δεδομένα αναφορικά με την επιφάνεια [m2], το συντελεστή μετάδοσης 
θερμότητας (W/m2/°C) και το χρώμα (Σκούρο, Ενδιάμεσο ή Ανοιχτό) εισάγονται για κάθε 
κατεύθυνση (Β, ΒΑ, Α, ΝΑ, Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ και Οριζόντια) και είδος τοίχου. Για τα εισαγόμενα 
δεδομένα που αφορούν το είδος του τοίχου, έχουν επιλεγεί επτά κατηγορίες που αντιστοιχούν 
σε προκαθορισμένες τιμές των ισοδύναμων θερμοκρασιακών διαφορών (CLTD) ανά ώρα της 
ημέρας, κατεύθυνση και θερμική αδράνεια - διορθωμένες σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα των 
τοπικών καιρικών συνθηκών. 

3) Οροφή: Δεδομένα αναφορικά με την επιφάνεια [m2], το συντελεστή μετάδοσης θερμότητας 
(W/m2/°C) και το χρώμα (Σκούρο ή Ανοιχτό), εισάγονται για κάθε τύπο οροφής. Για τα 
εισαγόμενα δεδομένα που αφορούν το είδος της οροφής, έχουν επιλεγεί αρκετές κατηγορίες 
που αντιστοιχούν σε προκαθορισμένες τιμές  ισοδύναμων θερμοκρασιακών διαφορών (CLTD) 
ανά ώρα της ημέρας, κατεύθυνση και θερμική αδράνεια - διορθωμένες σύμφωνα με την 
ιδιαιτερότητα των τοπικών καιρικών συνθηκών. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

a) Φωτισμός: Δεδομένα που αφορούν τη μέγιστη ισχύ φωτισμού [W] (βασισμένα σε μια 
δεδομένη μοναδιαία τιμή, πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των μονάδων και έναν 
πολαπλασιαστικό παράγοντα που εξαρτάται από το είδος του φωτιστικού και της λάμπας) και 
το διάγραμμα του χρονικού πλαισίου που διέπει το φωτισμό (σαν ποσοστό της μέγιστης τιμής) 
σε τυπικές ημέρες (ημέρες της εβδομάδας, Σάββατο και Κυριακή) και σε τυπικές περιπτώσεις 
Χειμώνα και Καλοκαιριού, εισάγονται για κάθε τυπικό χώρο που περιλαμβάνεται στην υπό 
εξέταση επιφάνεια (τέσσερεις στη συγκεκριμένη περίπτωση). Ένας συντελεστής θερμκού 
φορτίου με τιμές από 0 έως 1 έχει προβλεφθεί για τις περιπτώσεις όπου δεν αντιστοιχεί στο 
θερμικό φορτίο ολόκληρη η ενέργεια που χρησιμοποιείται για φωτισμό. 

b) Εξοπλισμός: Δεδομένα που αφορούν τη μέγιστη αισθητή και λανθάνουσα ισχύ [W] 
(βασισμένα πάνω σε μια δεδομένη μοναδιαία τιμή, πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των 
μονάδων) εισάγονται για κάθε τυπικό χώρο που περιλαμβάνεται στην υπό εξέταση επιφάνεια 
του κτιρίου. Εισαγόμενα δεδομένα που αντιστοιχούν στο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας χρήσης 
του κτιρίου, αποδίδονται σαν ποσοστό της μέγιστης τιμής για τυπικές ημέρες (ημέρες της 
εβδομάδας, Σάββατο και Κυριακή) και για τυπικές περιπτώσεις Χειμώνα και Καλοκαιριού. 
Επίσης, έχουν προβλεφθεί δύο άλλοι παράγοντες, ο λόγος χρήσης ηλεκτρικής ισχύος (από 0 
έως 1) που επιτρέπει τον επαρκή προσδιορισμό της συμμετοχής του εξοπλισμού στις 
αποτιμήσεις της κατανάλωσης της ενέργειας και τον παράγοντα θερμικού φορτίου (από 0 έως 
1) για τις περιπτώσεις στις οποίες ολόκληρη η ενέργεια που προορίζεται για φωτισμό δεν 
αντιστοιχεί σε θερμικό φορτίο. 

c) Χρήση του κτιρίου: Δεδομένα που αντιστοιχούν στο μέγιστο αριθμό ατόμων και τιμές 
αισθητού και λανθάνοντος φορτίου λόγω μεταβολισμού ανά άτομο [W/άτομο] εισάγονται για 
κάθε τυπικό χώρο που περιλαμβάνεται στην υπό εξέταση επιφάνεια του κτιρίου. Εισαγόμενα 
δεδομένα στο χρονικό πλαίσιο του διαγράμματος, αποδίδονται σαν ποσοστό της μέγιστης 
τιμής για τυπικές ημέρες (ημέρες της εβδομάδας, Σάββατο και Κυριακή) και για τυπικές 
περιπτώσεις Χειμώνα και Καλοκαιριού.  

 
Αν δεν υπάρχει έλεγχος της ειδικής υγρασίας, τα δεδομένα που αφορούν το λανθάνον φορτίο 
προφανώς δεν μπορούν να σχετισθούν με τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του 
θερμικού φορτίου. 

 



 
 

CCE-SODEAN–CRES                                                                                                                      28                     

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΘΕΡΜΙΚΑ) 
ΚΕΡΔΗ 

Με βάση την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν τις παραπάνω παραμέτρους, η μέθοδος μας δίνει 
πληροφορίες για τα θερμικά φορτία ψύξης και θέρμανσης καθώς και τιμές κατανάλωσης ενέργειας 
για φωτισμό και λειτουργία του εξοπλισμού της υπό εξέταση επιφάνειας του κτιρίου – όπου και τα 
δύο δίνονται τόσο σε μορφή απόλυτων όρων [kWh/έτος] όσο και ανά μονάδα επιφάνειας κτιρίου 
τροφοδοτούμενης από το σύστημα κλιματισμού [kWh/έτος/m2]. Όσον αφορά την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω φωτισμού και εξοπλισμού, παρουσιάζονται επίσης, τα ανάλογα κόστη 
σε χιλιάδες εσκούδος ανά έτος και χιλιάδες εσκούδος ανά έτος και ανά μοναδα κλιματιζόμενης 
επιφάνειας. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (HVAC) 

Οι ισχείς θέρμανσης και ψύξης που προέκυψαν από τη μελέτη και τη σχεδίαση, παρουσιάζονται 
τόσο σε απόλυτους όρους (kW) όσο και σε όρους ανά μονάδα επιφανείας τροφοδοτούμενης από το 
σύστημα κλιματισμού (HVAC) (W/m2). 

6.2.1.3 Κατανάλωση ενέργειας σε Δευτερεύοντα κυκλωματα. 

Σε αυτή την παράγραφο εκτιμάται η κατανάλωση ενέργειας στα υδραυλικά και ηλεκτρικά 
κυκλώματα που τροφοδοτούν τις κεντρικές και τοπικές μονάδες επεξεργασίας αέρα. 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Η κατανάλωση ενέργειαας από τους ανεμιστήρες προσδιορίζεται χωριστά για: 
a) Τις τοπικές μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου (fan coils) ή τις κεντρικές μονάδες ανα-

κυκλοφορίας, λαμβάνοντας υπόψη μια απλή παράμετρο – π.χ. τη συνολική ηλεκτρική τους 
ισχύ. 

b) Τις μονάδες εξωτερικού αέρα (προσαγωγής και απόρριψης) από τον υπολογισμό της 
αυξημένης στατικής πίεσης [Pa] και την απόδοση τόσο του ανεμιστήρα όσο και του 
ηλεκτρικού κινητήρα. 

 
Προκειμένου να προσδιορισθούν τα θερμικά κέρδη ή οι θερμικές απώλειες, η μέθοδος υπολογίζει 
επίσης, ένα συντελεστή θερμικής απώλειας στα κυκλώματα κλιματισμού.  Προβλέπει επίσης, 
πιθανές περιπτώσεις στις οποίες ηλεκτρικοί κινητήρες περιβάλλονται από τη ροή του αέρα.  

ΑΝΤΛΙΕΣ  

Στην περίπτωση αυτή η μέθοδος θεωρεί ότι υπάρχει μια κατανομή, η οποία γίνεται με τη βοήθεια 
δυο κυκλωμάτων, ενός θερμικού κυκλώματος και ενός ψυκτικού κυκλώματος. Λαμβάνονται 
υπόψη οι παρακάτω περιπτώσεις: 
a) Προσδιορίζεται κατά πόσο η παροχή της αντλίας είναι σταθερή ή μεταβλητή. Αν είναι 

μεταβλητή, η εισαγωγή των δεδομένων αφορά την ελάχιστη τιμή (από 0 έως 1). 
b) Διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας εξόδου και επιστροφής [oC] και προβλεπόμενη πτώση πίεσης 

(μ.σ.υ. –  μέτρα στήλης ύδατος) – στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντλίες, η πτώση πίεσης 
θεωρείται μηδενική. 

c) Απόδοση πτερωτής και κινητήρα. 
 
Προκειμένου να προσδιορισθούν θερμικά κέρδη και θερμικές απώλειες, η μέθοδος υπολογίζει έναν 
συντελεστή θερμικών απωλειών. 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Βάσει των παραπάνω δεδομένων γίνεται μια εκτίμηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης αναφορικά με 
τον εξαερισμό, τη χρήση αντλιών για σκοπούς θέρμανσης και τη χρήση αντλιών για σκοπούς 
ψύξης σε απόλυτους όρους (kWh/έτος) και σε όρους ανά μονάδα επιφάνειας τροφοδοτούμενης 
από το σύστημα κλιματισμού (kWh/έτος/m2). 

6.2.1.4 Χαρακτηρισμός Συμβατικών Θερμικών Μονάδων (χωρίς αποθήκευση) 

Σε αυτή την παράγραφο περιγράφονται οι χαρακτηριστικές παράμετροι του κύριου εξοπλισμού 
που απαιτείται σε μια μονάδα παραγωγής ψύξης και θέρμανσης, σύμφωνα με το συμβατικό 
σενάριο (πύργος ψύξης, λέβητας και αντλίες πρωτεύοντος κυκλώματος).  

ΨΥΚΤΗΣ  

Πρώτα απ' όλα πρέπει να προσδιορισθεί κατά πόσο ο ψύκτης θα χρησιμοποιεί για τη συμπύκνωση 
αέρα ή νερό, καθώς το δεύτερο απαιτεί πύργο ψύξης. Μετά τον προσδιορισμό και του είδους του 
συμπιεστή (ερμητικού ή ανοικτού τύπου, φυγοκεντρικός ή εμβολοφόρος) γίνεται η εισαγωγή 
δεδομένων που αφορούν ενεργειακά χαρακτηριστικά του συμπιεστή.  Καθώς η ηλεκτρική ισχύς 
που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους συγκεκριμένους παραπάνω τύπους συμπιεστών 
[kWelectric/kWthermal] υπάρχει ήδη σε πίνακες, μπορεί να εισαχθεί ένας πολαπλασιαστικός 
παράγοντας, προκειμένου αυτή να αλλάξει.  Εισαγωγή δεδομένων χρειάζεται επίσης, και για τη 
θερμοκρασία αναφοράς του παραγόμενου ψυχρού νερού. Ο αυτόματος υπολογισμός του ύψους της 
ισχύος μπορεί επίσης να αλλάξει μέσω ενός πολλαπλασιαστικού παράγοντα.  

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 

Η μοναδική εισαγωγή δεδομένων για την προσομοίωση του πύργου ψύξης είναι η ειδική 
ηλεκτρική ισχύς του συγκεκριμένου πύργου (ηλεκτρική ισχύς προς την απορριπτόμενη θερμική 
ισχύ, kWelectric/kWthermal) και η θερμοκρασία εισόδου [oC]. 

ΑΝΤΛΙΕΣ  

Η μέθοδος υποθέτει ότι υπάρχει ανεξάρτητη παραγωγή ψύξης και θέρμανσης. Η απαιτούμενη 
εισαγωγή δεδομένων διαρθρώνεται σύμφωνα με το τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω στην 
περιγραφή των δευτερευόντων κυκλωμάτων.   

ΛΕΒΗΤΑΣ  

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορισθεί το είδος της ενέργειας που χρησιμοποιείται από την 
εγκατάσταση (καύσιμο ή ηλεκτρισμός), καθώς και η αντίστοιχη ονομαστική απόδοση – σαν 
ωφέλιμη Θερμότητα που παρήχθηκε προς την αντίστοιχη κατανάλωση της Ενέργειας [kWh/kWh]. 
Στην περίπτωση της επιλογής καυσίμου, σαν επίπεδο αναφοράς θεωρείται η τιμή της Κατώτερης 
Θερμογόνου Δύναμης, αλλά είναι δυνατό να εισαχθούν δεδομένα πάνω στο κόστος ανά μονάδα 
καυσίμου  [PTE/kWh LHV]. Μπορεί επίσης, να επιβληθεί μέχρι ενός σημείου, ισχύς μεγαλύτερη 
απ' αυτήν που έχει υπολογισθεί, με την εισαγωγή ενός πολλαπλασιαστικού παράγοντα.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Με βάση τις προηγούμενες πληροφορίες, η μέθοδος υπολογίζει την κατανάλωση ηλεκτρισμού και 
καυσίμου για κάθε περίπτωση εξοπλισμού της εγκατάστασης που προαναφέρθηκε – και τα δύο σε 
συνολικούς όρους [kWh/έτος] και ανά μονάδα κλιματιζόμενης επιφάνειας [kWh/έτος/m2]. Δίνεται 
επίσης ο μέσος συντελεστής απόδοσης του ψύκτη, ως αποτέλεσμα της προσομοίωσης που 
αποσκοπεί στον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας.  
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ΟΝΟΜΑΣΤΚΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΨΥΞΗΣ 

Δίδονται επίσης, οι ονομαστικές τιμές της ισχύος του Ψύκτη, του Πύργου Ψύξης και του Λέβητα, 
με βάση τα χαρακτηριστικά του μηχανολογικού εξοπλισμού της Μονάδας Θερμικής Ισχύος και τις 
απώλειες του δευτερεύοντος κυκλώματος [kW και W/m2].Η ισχύς του ψύκτη εκτιμήθηκε σύμφωνα 
με τις συνθήκες τυποποίησης ARI – δηλαδή 29,4oC θερμοκρασία εισόδου στο Συμπυκνωτή (Tin) 
και θερμοκρασία εξόδου ψυκτικού στους 6,7oC (Tout). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι προηγούμενες πληροφορίες, μπορεί να αποκτήσουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για το ποιος 
παράγοντας ταυτοχρονισμού να υιοθετηθεί, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η ισχύς που χρειάζεται για να 
καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες ηλεκτρισμού του κτιρίου. Η συννημένη ζήτηση ηλεκτρικής  
ισχύος μπορεί είτε να δοθεί στη μέθοδο από το χρήστη είτε να υπολογισθεί μεσω της 
προσομοίωσης.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (UNIT) ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Στο τμήμα αυτό η μέθοδος υπολογίζει την κατανάλωση Ενέργειας και δίνει μια ανάλυση των 
αντίστοιχων τιμών κόστους με βάση την τελική χρήση – κυρίως όσον αφορά το φωτισμό, τον 
εξοπλισμό, τη Θέρμανση, τη Ψύξη, τις Αντλίες και τον Εξαερισμό. Υπολογίζει, επίσης, το 
συνολικό κόστος καυσίμου και κάνει μια εκτίμηση του λογαριασμού του ηλεκτρικού με ανάλυση 
ανά ενέργεια και ισχύ (μέγιστη ισχύς που χρησιμοποιήθηκε και συννημένη ζήτηση ισχύος). 

6.2.1.5 Χαρακτηρισμός μιας Θερμικής Μονάδας με Αποθηκευση Ψύξης. 

Η μεθοδολογία εισαγωγής δεδομένων που υιοθετήθηκε, είναι όμοια με αυτήν που επιλέχθηκε για 
τη συμβατική λύση, με επιπλέον δεδομένα που αφορούν στα νέα θερμοκρασιακά πλαίσια και 
στους τρόπους λειτουργίας. 

ΨΥΚΤΗΣ  

Πέρα από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν για τη συμβατική λύση, η μέθοδος λαμβάνει υπόψη 
και τις παρακάτω περιπτώσεις: 
a) Κατά την απευθείας εξυπηρέτηση του συστήματος κλιματισμού: την ειδική ηλεκτρική 

κατανάλωση (όσον αφορά τη συμβατική λύση), τη θερμοκρασία εξόδου του κρύου ψυκτικού 
από τον εξατμιστή και την προβλεπόμενη διαφορά θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου. Επίσης, 
θερμοκρασία του ψυκτικού κατά την αναρρόφηση από τον συμπιεστή.  Στην περίπτωση αυτή 
είναι αναγκαία η μείωση της εγκατεστημένης ισχύος ψύξης, που συνήθως θα είναι 1, εκτός 
από την περίπτωση που η αποθήκευση του συστήματος βασίζεται στην αποθήκευση του πάγου 
(τότε η τιμή που θα πρέπει να θεωρήσουμε θα είναι 1,3). 

b) Κατά τη φόρτιση (των αποθηκών): την ειδική ηλεκτρική ισχύ [kWelectric/kWthermal], τη 
θερμοκρασία εξόδου του κρύου ψυκτικού από τον εξατμιστή. 

c) Τη θερμοκρασία αναρρόφησης του ψυκτικού στην αρχή της διαδικασίας φόρτισης (των 
αποθηκών), τη πτώση της συγκεκριμένης θερμοκρασίας μέχρι το τέλος της φόρτισης (των 
αποθηκών) και μείωση της ψυκτικής ισχύος του ψύκτη για κάθε βαθμό θερμοκρασίας που 
χάνεται από τη θερμοκρασία αναρρόφησης. 

 
Η εκτιμώμενη μείωση της ψυκτικής ισχύος του ψύκτη, κατά τη λειτουργία της φόρτισης (των 
αποθηκών), βασίζεται σε δεδομένα που έχουν παρατεθεί παραπάνω.  
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Το σύστημα αποθήκευσης ψύξης θεωρείται ότι λειτουργεί με βάση τη μέθοδο μεταβολής φάσης 
(πάγος και εύτηκτα άλατα).  Κατά συνέπεια, κάποια στοιχεία θα πρέπει να εξηγηθούν ιδιαίτερα: 
a) Ειδική λανθάνουσα αποθήκευση θερμότητας [kWh/m3]. 
b) Ελάχιστες τιμές εναλλαγής ειδικής θερμότητας κατά τη Φόρτιση και Αποφόρτιση [kW/oC/m3]. 
c) Θερμοκρασία Μεταβολής Φάσης. 
d) Θερμοκρασίες Φόρτισης. 
e) Θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου στη διαδικασία φόρτισης (των αποθηκών). 
f) Προβλεπόμενο κόστος πρόσθετων στοιχείων του υδραυλικού κυκλώματος και του 

κυκλώματος ελέγχου, σε αντιδιαστολή με τη συμβατική λυση (σε χιλιάδες PTE). 
g) Κόστος δεξαμενής, σε χιλιάδες PTE ανά kWh αποθηκευμένης ενέργειας. 

ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 

Η ίδια εισαγωγή δεδομένων που απαιτήθηκε και για τη συμβατική  εγκατάσταση. 

ΑΝΤΛΙΕΣ  

Η μέθοδος αποσκοποεί στο να δώσει τα χαρακτηριστικά του υδραυλκού κυκλώματος μεταξύ του 
Ψύκτη και της Μονάδας Αποθήκευσης, καθώς και του κυκλώματος σύνδεσης με τον Πύργο Ψύξης 
– αν μπορεί να τοποθετηθεί  Η μέθοδος υποθέτει την ύπαρξη αντλιών σταθερής παροχής. Τα 
δεδομένα είναι τα ίδια με αυτά που  απαιτήθηκαν και σε προηγούμενα τμήματα που αναφέρονταν 
στις αντλίες.  
 
Πριν να εκτιμήσουμε την κατανάλωση της ενέργειας, θα πρέπει να διευκρινισθεί κατά πόσο ο 
Ψύκτης έχει τοποθετηθεί σε σειρά ή παράλληλα σε αντιδιαστολή με τη μονάδα αποθήκευσης. Αν η 
τελευταία μποεί να τοποθετηθεί, τότε η μέθοδος υποθέτει την ύπαρξη μιας αντλίας στο κύκλωμα 
ψύκτη/αποθήκης και μιας άλλης αντλίας στο κύκλωμα που τροφοδοτεί το σύστημα κλιματισμού 
HVAC – όπως ακριβώς η διάταξη που έγινε δεκτή για τη συμβατική λύση. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

Με βάση τις ιδιότητες του κλιματισμού HVAC η μέθοδος προσδιορίζει το διάγραμμα του 
ψυκτικού φορτίου για την Ημέρα Σχεδίασης στη μορφή ενός χρονικού πλαισίου, υπολογίζοντας 
έτσι την Ημερήσια Ενέργεια Ψυξης  [kWh], τη Μέγιστη Ωφέλιμη Ψυκτική Ισχύ [kW] και την 
Ελάχιστη Ωφέλιμη Ισχύ που επιτρέπεται στον ψύκτη στη λειτουργία της φόρτισης (των 
αποθηκών).  
 
Η μέθοδος διαστασιολογεί το σύστημα εκ των προτέρων για τις τρεις συνηθέστερα υιοθετούμενες 
στρατηγικές, την πλήρη αποθήκευση, τη μερική αποθήκευση σε σταθερή ισχύ και τη μερική 
αποθήκευση με βάση τον περιορισμό της ζήτησης, υπολογίζοντας την ωφέλιμη ισχύ του ψύκτη, 
την αποθηκευμένη ενέργεια, το τμήμα των ημερήσιων ψυκτικών αναγκών που καλύπτονται από 
την αποθήκευση ψύξης και την ωφέλιμη ισχύ του ψύκτη σε αντιδιαστολή με τη μέγιστη ψυκτική 
ισχύ. 
 
Στη σχεδίαση Μερικής Αποθήκευσης μπορεί να εισαχθεί ένας παράγοντας που να προσαρμόζει 
την ισχύ του ψύκτη και την αποθηκευμένη ψύξη σε καταστάσεις με πολύ ακανόνιστα διαγράμματα 
θερμικού φορτίου. 
 
Η σχεδίαση Μερικής Αποθήκευσης με βάση τον περιορισμό της ζήτησης αποσκοποεί στο να 
ελαττώσει ολοκληρωτικά ή μερικά τις λειτουργίες του ψύκτη κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 
περιόδων αιχμής.  Μπορεί να ορισθεί η ωριαία περίοδος περιορισμού της ζήτησης. 
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Ανάλυση βασισμένη στην Ετήσια Προσομοίωση και στην Επιλεγμένη στρατηγική 
Αποθήκευσης Ψύξης 

Βασισμένη πάνω στα αποτελέσματα των ασκήσεων προ-διαστασιολόγησης που διενεργήθηκαν 
στο προηγούμενο τμήμα, η μέθοδος επιτρέπει μια, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, προσομοίωση 
της συνολικής θερμικής εγκατάστασης ισχύος, ως ανταπόκριση στην ετήσια κατανομή των 
διαγραμμάτων τυπικών θερμικών φορτίων.   
 
Στην ετήσια προσομοίωση μπορεί να επιτραπεί κάποια επέμβαση, προκειμένου να βελτιωθούν 
περαιτέρω τα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια τα παρακάτω στοιχεία ορίζονται σαν παράμετροι 
εισόδου: 
 
a) Πολλαπλασιαστικός Παράγοντας (υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης ) της ισχύος του ψύκτη και 

της αποθηκευμένης ενέργειας ψύξης που προσδιορίστηκαν κατά την προεπιλογή αυτών από τη 
μέθοδο. 

b) Ύπαρξη ή απουσία μιας στρατηγικής αναλογίας που να ανταποκρίνεται στο θερμικό φορτίο 
(αναλογία μεταξύ του ψύκτη και της αποθηκευμένης ψύξης, ορισμένη σε ημερήσια βάση). 

c) Το όριο του θερμικού φορτίου πέρα από το οποίο εξακολουθεί να δίνεται προτεραιότητα στην 
αποθήκευση ψύξης. [kW]. 

 
Περαιτέρω η προσομοίωση αποδίδει τα ακόλουθα αποτελέσματα:  
 
• Μέγιστη Ψυκτική Ισχύς, υπολογισμένη από την προσομοίωση, [kW]. 
• Μέση Ψυκτική Ισχύς, υπολογισμένη από την προσομοίωση, [kW]. 
• Ονομαστική Ισχύς Ψύκτη, [kW]; 
• Τελική Αποθηκευμένη Ενέργεια Ψύξης, [kWh]. 
• Τυπική Ισχύς Φόρτισης, [kW]. 
• Τυπική Ισχύς Αποφόρτισης, [kW]. 
• Αριθμός ημερών Ψύξης. 
• Ημέρες Πλήρους Αποθήκευσης/Ημέρες Ψύξης, [%]. 
• Αποθηκευμένη Ενέργεια, [MWh]. 
• Χρησιμοποιημένη Αποθηκευμένη Ενέργεια, [MWh]. 
• Αποθηκευμένη Ενέργεια/Ψυκτική Ενέργεια [%]. 
• Αριθμός ισοδύναμων πλήρων κύκλων φόρτισης-αποφόρτισης. 
• Αριθμός ωρών  
• Εξοικονόμηση από τις λειτουργίες, [χιλιάδες PTE]. 
• Ανάπτυξη της Επένδυσης, [χιλιάδες PTE]. 
• Απλή Περίοδος Αποπληρωμής [χρόνια]  
• Εξοικονόμηση στην Κατανάλωση Ηλεκτρισμού από την Ψύξη, σε [kWh] και [%] της 

συνολικής (συμβατικής). 
• Μείωση της Ισχύος του Ψύκτη [kW]. 
• Λόγος του συντελεστή απόδοσης (COP: Coefficient of Performance) με αποθήκευση Ψύξης 

προς τον συντελεστή απόδοσης  χωρίς αποθήκευση. 
• Λόγος της αποθηκευμένης ενέργειας ψύξης προς την ενέργεια ψύξης της ημέρας σχεδίασης. 

Λόγος της ωφέλιμης ισχύος του ψύκτη προς τη μέγιστη ψυκτική ισχύ της ημέρας σχεδίασης. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΤΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΞΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, η κατανάλωση ηλεκτρισμού και καυσίμου 
προσδιορίζεται περιληπτικά για καθένα από τα στοιχεία της Μονάδας Θερμικής Ισχύος με 
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αποθήκευση ψύξης  – και οι δύο στα πλαίσια συνολικών τιμών [kWh/έτος] και ανά μονάδα 
επιφανείας τροφοδοτούμενης από το σύστημα κλιματισμού (HVAC) [kWh/έτος/m2]. 
 
Επίσης, περιγράφονται σε συντομία οι ονομαστικές ισχείς του Ψύκτη, των Δεξαμενών 
Αποθήκευσης Ψύξης, του Πύργου Ψύξης (αν μπορεί να εγκατασταθεί) και του Λέβητα. Η λύση με 
αποθήκευση ψύξης περιλαμβάνει επίσης, μια ανάλυση ανά τελική χρήση, όπως έγινε για τη 
συμβατική λύση. 

6.2.1.6 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΨΥΞΗΣ 

Μερικά από τα αποτελέσματα που προέκυψαν στα προηγούμενα βήματα αναδιατάσσονται σε έναν 
τελικό πίνακα που περιγράφει τις κύριες ενεργειακές και οικονομικές παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των δύο σεναρίων – με και χωρίς αποθήκευση ψύξης.  
 
Τα παρακάτω είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στην αποτίμηση της εξοικονόμησης σε 
αντιδιαστολή με τη συμβατικήλύση: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους από τον 
εξοπλισμό που συνδέεται άμεσα με το σύστημα σποθήκευσης, με έμφαση ειδικά στην ηλεκτρική 
ισχύ (εκείνη που χρησιμοποιήθηκε και την συννημένη) και στο συνολικό λογαριασμό του 
ηλεκτρικού. 

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

Γενικά, η χρήση των συστημάτων κλιματισμού HVAC σε κτίρια στην Πορτογαλία, την Ισπανία 
και την Ελλάδα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, με επιπτώσεις σε δύο επίπεδα. Από την πλευρά της 
ζήτησης, η αύξηση αυτή πυροδότησε μια σημαντική αύξηση των τιμών κόστους λειτουργίας στα 
κτίρια. Από την πλευρά της παροχής, η ανάπτυξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ισχύος 
αιχμής του ηλεκτρικού συτήματος – ιδιαίτερα το Καλοκαίρι. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, ο ρυθμός 
διείσδυσης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ψύξης δεν είναι ακόμα σημαντικός σε αυτές τις 
χώρες, παρόλα τα οφέλη που προαναφέρθηκαν και που σχετίζονται με την εφαρμογή τους. Ως 
αποτέλεσμα της τάσης για βελτιωμένες συνθήκες άνεσης στα κτίρια, η χρήση των συστημάτων 
κλιματισμού (HVAC) θα συνεχίσει να επεκτείνεται. Επομένως η δυνατότα εφαρμογής των 
τεχνολογιών αποθήκευσης παραμένει υψηλή.  

7.1 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται από τον Εθνικό Σύνδεσμο που αντιπροσωπεύει τις εταιρίες 
κλιματισμού (APIRAC), στην Πορτογαλία ο τομέας αυτός αποτελείται από περίπου 1000 εταιρίες, 
με περισσότερους από 15000 εργαζόμενους. Τα συνολικά έσοδα φτάνουν, περίπου, τα 259 
εκατομμύρια EURO το χρόνο, από τα οποία χονδρικά το 40% αντιστοιχεί στην εθνική 
προστιθέμενη αξία.  
 
Ο ρυθμός διείσδυσης των συστημάτων κλιματισμού στον οικιακό τομέα είναι πολύ χαμηλός. 
Περίπου 70% των νοικοκυριών έχουν συσκευές θέρμανσης, από τις οποίες μόνο το 4% συνδέεται 
με κεντρικά συστήματα. Ο ρυθμός διείσδυσης των τεχνολογιών ψύξης στα υπάρχοντα νοικοκυριά 
είναι μικρότερος από 1%. Και σε αυτόν τομέα δεν αναμένεται μικρότερη ανάπτυξη, δεδομένης της 
τάσης για βελτίωση των συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους. Στον τριτογενή τομέα, η 
διείσδυση των συστημάτων κλιματισμού γίνεται μεγαλύτερη, κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές, 
όπως ο τραπεζικός τομέας, τα ξενοδοχεία, μεγάλα εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων και ειδικές 
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις (όπως αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, εργαστηρια, χώροι Η/Υ κτλ). 
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Προς το παρόν στην Πορτογαλική αγορά, έξι εταιρίες (βλέπε Πίνακα 5) αντιπροσωπεύουν 
κατασκευαστές τεχνολογιών αποθήκευσης ψύξης. Τουλάχιστον δυο άλλες εταιρίες (η Solarfrio και 
η Enerfluid) αντιπροσωπεύουν αυτά τα συστήματα στην Πορτογαλία. Τα συστήματα αυτά δεν 
κατασκευάζονται από Πορτογαλικές εταιρίες. 
 
Πίνακας 5. Πορτογαλικές Προμηθευτικές Εταιρίες 
 

Επιχείριση  Είδος αποθήκευσης Εμπορικό σήμα 
Trade-mark 

EFCIS ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΓΟΣ CRISTOPIA 
TERMIL ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ BALTIMORE 
MELO QUEIRÓS ΕΥΤΗΚΤΑ ΑΛΑΤΑ TRANSPHASE 
Nónio ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ FAFCO 
RCAT ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ CALMAC 
Fridus ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ ICE-GEL 

 
Στην Πορτογαλία, συστήματα με εξοπλισμό αποθήκευσης ψύξης συνδεδεμένα με τεχνολογίες 
κλιματισμού HVAC, χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά σε κτίρια γραφείων του τριτογενούς 
τομέα ενώ ο ρυθμός διείσδυσής τους είναι χαμηλός. Αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία λειτουργούν 
περίπου 32 μονάδες με εγκατεστημένη χωρητικότητα περίπου 234 MWh. Ωστόσο μία από αυτές 
(στην EXPO’98) έχει εγκατεστημένη χωρητικότητα σχεδόν 115 MWh. Στον πίνακα και το σχήμα 
που παρουσιάζονται παρακάτω παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή των συγκεκριμένων 
μονάδων. 

Κατάσταση στην Πορτογαλία
(Εγκατεστημένη Χωρητικότητα: 234 MWh)

45%49%

2% 4%

  Εσωτερική Τήξη  Εγκλωβισμένος Πάγος Εύτηκτα άλατα  Ψυχρό νερό

(9 MWh)

(106 MWh)

(4 MWh)

(115 MWh)

 
Σχήμα 26. Χωρητικότητα αποθήκευσης στην Πορτογαλία σήμερα

 



PROMOTION OF THE USE OF COOLING STORAGE SYSTEMS  
 

Πίνακας 6.  - Ευρετήριο κτιρίων με συστήματα αποθήκευσης ψύξης στην Πορτογαλία 
Κτίριο  Είδος  Χωρητικότητα 

αποθήκης 
(kWh) 

Ισχύς σχεδίασης / 
Εγκατεστημένη 
ισχύ  (kW) 

Στρτηγική  Είδος αποθήκευσης  Ημερομηνία  Προμηθευτής  

Edifício D.Luís -  BPA, Lisboa Τράπεζα  4212 --- / 650 Μερική Εσωτερική τήξη  1993 Solarfrio / CALMAC 
Bolsa Valores Lisboa Γραφεία  226 519 / 519 Πλήρης 

(υποστήριξη) 
Εγκλωβισμένος πάγος 1994 EFCIS / CRISTOPIA 

Edifício Camões – CGD, Porto Τράπεζα  1000 --- / 720 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1989 EFCIS / CRISTOPIA 
Edifício Marconi – Lisboa Γραφεία 3420 900 / 600 Μερική Εσωτερική τήξη 1992 Solarfrio / CALMAC 
Hotel Algarve – Praia da Rocha Ξενοδοχείο  417 --- / 720 Μερική Εύτηκτο άλας 1994 Melo Queirós / TRANSPHASE 
Lisboa Penta Hotel Ξενοδοχείο 3100 --- / 1756 Μερική Εύτηκτο άλας 1994 Melo Queirós / TRANSPHASE 
DRIELVT – Alfragide Γραφεία +Εργασ  800 415 /168 Μερική Εσωτερική τήξη 1993 Solarfrio / CALMAC 
I.P.Q. – Almada Γραφεία + Εργασ 1000 700 / 600 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1994 EFCIS / CRISTOPIA 
R.T.P. – Madeira TV studio 2010 958 / 574 Μερική Εσωτερική τήξη 1995 Solarfrio / CALMAC 
Ass. Nac. Farmácias – Lisboa Γραφεία 1380 450 / 270 Μερική Εσωτερική τήξη 1995 Solarfrio / CALMAC 
I.E.F.P. – Centro de Formação de Tomar Αίθουσες 

διδασκαλίας 
1900 800 / 400  Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1995 EFCIS / CRISTOPIA 

A.N.A. (I). – Lisboa Αερολιμένας  7000 1870 / 1000 Μερική Εσωτερική τήξη 1996 Enerfluid / CALMAC 
U.T.A.D. , Vila Real Αίθουσες 

διδασκαλίας 
2500 720 / 340 Μερική Εσωτερική τήξη 1996 Enerfluid / CALMAC 

Arrábida Shopping, Porto Εμπορικό Κέντρο 6650 2200 / 1450 Μερική Εσωτερική τήξη 1996 Termil / BALTIMORE 
EXPO 98 – Anel de Frio Central Térmica  Κλιματισμός 

περιοχής (χώρων) 
115385 20000 / 20000 Μερική Ψυχρό νερό 1998 CLIMAESPAÇO 

Univ. do MINHO –  Braga Αμφιθέατρο  853 875 / 635 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1998 EFCIS / CRISTOPIA 
Univ. do MINHO – Guimarães Αμφιθέατρο 935 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1998 EFCIS / CRISTOPIA 
A.N.A. (II). – Lisboa Αερολιμένας  18760 --- / 1600 Πλήρης (αιχμές) Εσωτερική τήξη 1999 Enerfluid / CALMAC 
C.M. de Lisboa Γραφεία 8500 --- / --- Πλήρης (αιχμές) Εσωτερική τήξη 1997 Enerfluid / CALMAC 
REVIGRÉS Γραφεία 670 70 / 40 Μερική Εσωτερική τήξη 1997 Enerfluid / CALMAC 
Hotel D. Pedro – Lisboa Ξενοδοχείο 4020 --- / --- Μερική Εσωτερική τήξη 1997 Enerfluid / CALMAC 
Edifício Saldanha – Lisboa Εμπορικό Κέντρο 16080 --- / 2550 Μερική Εσωτερική τήξη 1997 Enerfluid / CALMAC 
GABOR – Guimarães Γραφεία 4020 --- / ---  Εσωτερική τήξη 1998 RCAT / CALMAC 
Museu Serralves – Porto Μουσείο  3350 --- / --- Μερική Εσωτερική τήξη 1998 Enerfluid / CALMAC 
Hipermercado Feira Nova – Sintra Εμπορικό Κέντρο 5360 --- / --- Πλήρης (αιχμές) Εσωτερική τήξη 1999 Enerfluid / CALMAC 
Sousa Pedro – Lisboa Γραφεία 550 --- / ---  Εγκλωβισμένος πάγος Έχει ανατεθεί EFCIS / CRISTOPIA 
Clínica Intercir – Coimbra Πτέρυγα 

νοσοκομείου 
825 --- / ---  Εγκλωβισμένος πάγος Έχει ανατεθεί EFCIS / CRISTOPIA 

Stand Ford Expo – Lisboa Γραφεία 495 --- / ---  Εγκλωβισμένος πάγος Έχει ανατεθεί EFCIS / CRISTOPIA 
Hospital de Braga Νοσοκομείο  1375 --- / ---  Εγκλωβισμένος πάγος Έχει ανατεθεί EFCIS / CRISTOPIA 
BPA-Edif. Atlântico – Porto Γραφεία 4412 983 / 650 Μερική Εσωτερική τήξη 1999 Nónio / FAFCO 
Amoreira Place – Lisboa Εμπορικό Κέντρο 4453 1036 / 560 Μερική Εσωτερική τήξη Έχει ανατεθεί Nónio / FAFCO 
Portugal Telecom, Ed. Picoas – Lisboa Γραφεία + Αίθουσα 

τηλεπικοινωνιών  
8370 --- / --- Μερική Εσωτερική τήξη Έχει ανατεθεί Termil / BALTIMORE 
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 7.2 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Σήμερα η διείσδυση συστημάτων κλιματισμού στην Ισπανική αγορά είναι σημαντική και 
αναπτύσσεται ταχύρρυθμα, εξαιτίας της σταθερής ζήτησης για καλύτερς συνθήκες άνεσης. Ως 
αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, περίπου 5% των κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοίκηση είναι 
εξοπλισμένα με συμβατικά συστήματα ψύξης – κυρίως αυτοτελείς διμερείς μονάδες (splits and 
window units). Ο ρυθμός διείσδυσης των συστημάτων κλιματισμού είναι σημαντικός, ιδιαίτερα 
στον τριτογενή τομέα – κυρίως σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, τράπεζες και κτίρια γραφείων. Στον 
παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη των συστημάτων κλιματισμού στην Ισπανική αγορά. 
 
Πίνακας  7. - Ισπανική αγορά συστημάτων κλιματισμού 

 1992 1993 1994 1995 
Φορητές μονάδες (window and portable units) 80000 64000 73000 74500  
Διμερείς αυτοτελείς μονάδες (Split units) χωρίς 
σωληνώσεις: τοίχου, οροφής κτλ.       (< 7kW) 

110000 100000 120000 145000 

μονάδες με σωληνώσεις (7kW έως18kW) 50000 37000 43000 44000 
ψύκτες (και αντλίες θερμότητας), 18 έως 50 kW 7000 3600 2900 3100 
ψύκτες (και αντλίες θερμότητας), 50 έως 300 kW 2000 1400 1250 1350 
ψύκτες (και αντλίες θερμότητας), 300 έως 1500 kW 1000 350 250 200 
Μεγάλοι ψύκτες (βαρείς/βιομηχανικοί) από 1500 kW 
(συμπίεση) 

12 6 5 7 

300 έως 7000 kW (ψύκτες απορρόφησης )) 18 13  9 25 
 
Η συνολική παραγωγή ψύξης για σκοπούς ψύξης  αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία. Όμως, τα συστήματα κλιματισμού (HVAC) 
έχουν τεράστια επίπτωση στην ανάπτυξη των επιπέδων ζήτησης αιχμής από το σύστημα παροχής 
ηλεκτρισμού, ιδίως το καλοκαίρι. Καθώς η προβλεπόμενη διείσδυση των συστημάτων 
κλιματισμού (HVAC) θα συνεισφέρει στην επιβάρυνση της υπάρχουσας κατάστασης, υπάρχει 
μεγάλη δυνατότητα για τη χρήση των τεχνολογιών αποθήκευσης ψύξης. 
 
Έξι εταιρίες (βλέπε Πίνακα 8) αντιπροσωπεύουν κατασκευαστές τεχνολογιών αποθήκευσης ψύξης 
στην Ισπανία. Μια από αυτές αντιπροσωπεύει τη μοναδική Ισπανική εταιρία κατασκευής 
εξοπλισμού στον τομέα αυτόν (GRV). Επίσης, η εταιρία Turbo πιθανόν να κτίσει σύντομα ένα 
εργοστάσιο στην Ισπανία, στην περιοχή της Valencia.  
 
Πίνακας  8. - Ισπανικές Προμηθευτικές Εταιρίες 
 

Επιχείριση  Είδος αποθήκευσης Εμπορικό σήμα 
(Σήμα κατατεθέν) 

SETA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ CALMAC 
SEDICAL ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΓΟΣ CRYOGEL 
ENRASA ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ BALTIMORE 
TURBO ΘΡΥΜΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΟΥ TURBO 
VICARB IBERICA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ FAFCO 
RAMON VIZCAINO ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ/ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ GRV 

 
Αυτή τη στιγμή στην  Ισπανία λειτουργούν περίπου 36 μονάδες, με εγκατεστημένη χωρητικότητα 
περίπου 210 MWh.  Στον παρακάτω πίνακα και στο σχήμα δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των 
συγκεκριμένων μονάδων. 
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  Κατάσταση στην Ισπανία
(Εγκατεστημένη Χωρητικότητα: 210 MWh)

17%

61%

8%

13%
1%

Εσωτερική Τήξη Εγκλωβισμένος Πάγος Εξωτερικής Τήξης Θρυμματοποίηση Πάγου    Chilled Water

(37 MWh)

(125 MWh)

(17 MWh)

(27 MWh) (3 MWh)

 
Σχήμα 27. Χωρητικότητα αποθήκευσης στην Ισπανία σήμερα 
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Πίνακας 9 – Συστήματα αποθήκευσης ψύξης σε κτίρια στην Ισπανία 

Κτίριο  Είδος  Χωρητικότητα 
αποθήκης (kWh) 

Ισχύς 
σχεδίασης/  
Εγκατεστημένη 
ισχύ  (kW)             

Στρατηγική  Είδος αποθήκης Ημερομη- 
νία      

προμηθευτής  

Banco Bilbao Vizcaya, Bilbau Τράπεζα  1710 --- / --- Μερική Εσωτερική τήξη   SETA / CALMAC 
Universidad Deusto, Bilbau Πανεπιστήμιο  2850 640 / 460 Μερική Εσωτερική τήξη 1987 SETA / CALMAC 
CTNE (Telefonica), Madrid Γραφεία  10260 2100 / 780 Μερική Εσωτερική τήξη  SETA / CALMAC 
Banesto, Madrid Γραφεία 10260 2500 / 1000 Μερική Εσωτερική τήξη 1990 SETA / CALMAC 
Auditorio Alcobendas, Madrid Αμφιθέατρο  1710 250 / 100 Μερική Εσωτερική τήξη 1993 SETA / CALMAC 
Aeropuerto Malaga, Malaga Αερολιμένας 9690 3000 / 1600 Μερική Εσωτερική τήξη 1993 SETA / CALMAC 
Gran Casa Εμπορικό Κέντρο 39000 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1996 SEDICAL/CRYOGEL 
C. Ahorros Inmaculada., Saragoça Τράπεζα 7000 750 / 470 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1992 SEDICAL/CRYOGEL 
Hospital Osuna, Sevilha Νοσοκομείο  6000 2768 / 2446 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1993 SEDICAL/CRYOGEL 
Aeropuerto Barajas, Madrid Αερολιμένας 5400 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος  SEDICAL/CRYOGEL 
Teatro Real, Madrid Θέατρο  4800 1800 / 700 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Hosp. Gregorio Maranon, Madrid Νοσοκομείο 4800 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος  SEDICAL/CRYOGEL 
C. Telef.  En Aravaca, Madrid Γραφεία 3000 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1996 SEDICAL/CRYOGEL 
Loterias N. Madrid, Madrid Γραφεία 2400 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1996 SEDICAL/CRYOGEL 
Cuartel Conde Duque, Madrid Στρατώνας 1800 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος  SEDICAL/CRYOGEL 
Multicines Tenerife Κινηματογράφος  600 --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος  SEDICAL/CRYOGEL 
Hotel Ercilla, Bilbau Ξενοδοχείο  700 --- / --- Μερική Εξωτερική τήξη 1988 ENRASA/BALTIMORE 
Iberdrola,  Burgos Γραφεία 798 60 / 80 Μερική Εξωτερική τήξη 1990 ENRASA/BALTIMORE 
Banco Herrero, Oviedo Γραφεία 6200 1100 / 650 Μερική Εξωτερική τήξη + Ψυχρό 

νερό 
1992 ENRASA/BALTIMORE 

SEVILLANA, Sevilha Τράπεζα 1467 820 / 322 Μερική Εξωτερική τήξη 1982 ENRASA/BALTIMORE 
Centro Arte Rainha Sofia, Madrid Μουσείο  9165 2120 / 1700 Μερική Εξωτερική τήξη 1990 RAMON VIZCAINO 
Caja Ahorros Zamora, Zamora Τράπεζα 523 --- / --- Μερική Εξωτερική τήξη  RAMON VIZCAINO 
Moptma, Madrid Γραφεία 1300 --- / --- Μερική Εξωτερική τήξη  RAMON VIZCAINO 
Paladium, Madrid Ντισκοτέκ 13548 1530 / 620 Πλήρης Θρυμματοποίηση  πάγου 1991 TURBO 
Big-Bang, Madrid Ντισκοτέκ 13548 1530 / 620 Πλήρης Θρυμματοποίηση  πάγου 1991 TURBO 
Centro Comercial Picasso, Madrid Εμπορικό Κέντρο 1250 263 / 230 Μερική Θρυμματοποίηση  πάγου  TURBO 
Aeropuerto Barajas Dique Norte, Madrid Αερολιμένας 4800 1800 / 1100 Eφεδρεία Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Aeropuerto Barajas – Inter-terminais, Madrid Αερολιμένας 4800 1800 / 1100 Eφεδρεία Εγκλωβισμένος πάγος 1998 SEDICAL/CRYOGEL 
Aeropuerto Barajas – 3ª Phase, Madrid Αερολιμένας  --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος On design SEDICAL/CRYOGEL 
Aeropuerto Lanzarote, Lanzarote Αερολιμένας 8400 3500 / 2600 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Hospital Alcorcon, Madrid Νοσοκομείο 2400 1050 / 600 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Hospital General Valencia, Valência Νοσοκομείο 9000 3750 / 2300 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Hospital El Pino de Gran Canaria Νοσοκομείο 5400 2300 / 1500 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Banco BBV Τράπεζα 2400 1000 / 600 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Universidade Valencia Πανεπιστήμιο 4800 1800 / 1100 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
La Roseta, Malaga Γραφεία 2400 1000 / 600 Μερική Εγκλωβισμένος πάγος 1997 SEDICAL/CRYOGEL 
Estadio Olimpico Sevilla, Sevilla  Γραφεία+Εμπορικό 6000 2700 / 1500 Eφεδρεία Εγκλωβισμένος πάγος 1999 SEDICAL/CRYOGEL 



 
 

CCE-SODEAN–CRES                                                                                                                      40                     

Κέντρο 
Nueva Ciudad de la Ciencia, Valencia Έκθεση   --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος On design SEDICAL/CRYOGEL 
Nueva Feria de Barcelona, Barcelona Εμπορικό Κέντρο  --- / --- Μερική Εγκλωβισμένος πάγος On design SEDICAL/CRYOGEL 
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7.3 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο ρυθμός διείσδυσης των συστημάτων κλιματισμού (HVAC) στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλός. 
Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης με μια περισσότερο διαδεδομένη χρήση 
των συστημάτων κλιματισμού HVAC. Οι ετήσιες πωλήσεις φθάνουν, σχεδόν, τις 120000 διμερείς 
(splits) και τις 10000 κεντρικές μονάδες, αντιστοιχώντας σε μια αύξηση της εγκατεστημένης 
χωρητικότητας σε, περίπου, 325 MW. Μια σημαντική ιδιαιτερότητα της ελληνικής αγοράς 
κλιματισμού είναι η πολύ μεγάλη επέκταση των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε μεγάλου 
προς μετρίου μεγέθους κτίρια. Αυτό κατέστησε ζωτική την ανάγκη υιοθέτησης Μεθόδων 
Διαχείρισης από την πλευρά της Ζήτησης (Demand-Side Management, DSM), ένα από τα οποία 
είναι και η αποθήκευση ψύξης. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις τεχνολογίες αποθήκευσης ψύξης, τα πρώτα 
προγράμματα σε Ελληνικά κτίρια (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) αναπτύχθηκαν στις αρχές της 
δεκαετίας του 1930 – με βάση, κυρίως, την τεχνολογία εξωτερικής τήξης. Οι περισσότερες από τις 
εγκαταστάσεις αυτές αποσύρθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. 
 
Επτά εταιρίες (βλέπε Πίνακα 10) αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν κατασκευαστές τεχνολογιών 
αποθήκευσης ψύξης στην Ελλάδα. Τα συστήματα αυτά δεν κατασκευάζονται από ελληνικές 
εταιρίες. 
 
Πίνακας  10 - Ελληνικές Προμηθευτικές Εταιρίες 
Επιχείριση  Είδος αποθήκευσης  Εμπορικό 

σήμα 
ΑΙRCON HELLAS S.A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΗΞΗ ΠΑΓΟΥ CARRIER 
D.E.C S.A. ΘΡΥΜΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΟΥ DARICOOLl 
YORK AIR CONDITIONING & REFRIGERATION ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΓΟΣ YORK 
CLIMATAIR S.A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ ΠΑΓΟΣ DAIKIN 
TRANE HELLAS INC.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ ΠΑΓΟΣ CALMAC 
DAMBASINAS I. S.A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ 

ΠΑΓΟΣ 
BALTIMORE 

KLIMATISTIKI TECHNIKI LTD ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΗΣ ΠΑΓΟΣ  
 
Παρά τα επιτεύγματα του περελθόντος, σήμερα η διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης ψύξης 
είναι πολύ μικρή. Όπως φαίνεται στον πίνακα και στο σχήμα που ακολουθούν, σήμερα 
λειτουργούν μόνο 4 μονάδες με συνολικά εγκατεστημένη χωρητικότητα περίπου 58 MWh.  

  Κατάσταση στην Ελλάδα
(Εγκατεστημένη Χωρητικότητα: 58 MWh)

97%

3%

Εσωτερική Τήξη Θρυμματοποίηση Πάγου

(56 MWh)

(2 MWh)
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Σχήμα 28. Χωρητικότητα αποθήκευσης στην Ελλάδα σήμερα 

 
Πίνακας 11 - Ευρετήριο κτιρίων με συστήματα αποθήκευσης ψύξης – Ελλάδα 
 
Κτίριο  Είδος  Χωρητικότητα 

αποθήκης 
(kWh) 

Ισχύς σχεδίασης 
/ εγκατεστημένη 

ισχύ (kW) 

Στρτηγική Τύπος 
αποθήκευσης 

Ημερομηνία Προμηθευτής 

Ολυμπιακό Αθλητικό 
Συγκρότημα  

Αθλητικό 
Συγκρότημα  

36000 22000 / 9100 Μερική Εσωτερική 
τήξη 

1993 Trane / 
Calmac 

Μουσείο Γουλανδρή Μουσείο  1600 950 / 700  Παγολεκάνες  Σχεδιάζεται  
Avax SA Γραφεία  700 180 / 130 Μερική Εσωτερική 

τήξη 
1996 Trane / 

Calmac 
Αθλητικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης,  

Αθλητικό 
Συγκρότημα  

19500 10500 / 5700  Εσωτερική 
τήξη 

Σχεδιάζεται Trane / 
Calmac 

7.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Οι τρεις χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ανάλυση (Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα) 
έχουν 72 εγκαταστάσεις εν λειτουργία – ή στα πρόθυρα λειτουργίας. Η συνολική χωρητικότητα 
αποθήκευσής τους φτάνει τις 502 MWh - όπου το 42% είναι εγκατεστημένο στην Ισπανία, το 47% 
στην Πορτογαλία και το 11% στην Ελλάδα. 

Συνολική Εγκατεστημένη Χωρητικότητα
(502 MWh)

27%

39%

1%

24%

3% 6%

Εσωτερική Τήξη Εγκλωβισμένος Πάγος Εύτηκτα Άλατα Ψυχρό νερό Εξωτερική Τήξη Θρυμματοποίηση Πάγου

(199 MWh)

(134 MWh)

(30 MWh)

(118 MWh)

(17 MWh)

(4 MWh)

 
Σχήμα 29. Υπάρχουσα χωρητικότητα αποθήκευσης σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα 

 
Μια συνολική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης μπορεί να δοθεί περιληπτικά ως ακολούθως: 
 
1) Η πλέον σημαντική εκκίνηση της τεχνολογίας αυτής στην Ισπανία και την Πορτογαλία έγινε 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
2) Στην Ελλάδα, η τεχνολογία αυτή δεν έχει επιτύχει ακόμη τα επίπεδα διάδοσης που έχουν 

επιτευχθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία, παρά την κάποια ανάπτυξη μονάδων στη 
δεκαετία του 1930 – που όμως έκλεισαν στη δεκαετία του 1960. 

3) Η εσωτερική τήξη είναι η πλέον διαδεδομένη τεxνολογία, με περίπου 199 MWh 
εγκατεστημένες, που αντιστοιχούν σχεδόν στο  41% της υπάρχουσας αποθήκευσης. 

4) Τα υπάρχοντα συστήματα αποθήκευσης ψύξης στοχεύουν κυρίως στη μείωση της ισχύος των 
ψυκτών και στη μετακύλιση του φορτίου σε ώρες εκτός αιχμής. 

5) Σε ορισμένες περιπτώσεις η εγκατεστημένη χωρητικότητα αποθήκευσης είναι μεγαλύτερη απ' 
αυτή που απαιτείται, εξαιτίας λανθασμένης εκτίμησης των αναγκών ή λόγω πλεονάζοντος 
εγκατεστημένου εξοπλισμού. 
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6) Τα τυποποιημένα κριτήρια διαστασιολόγησης της εγκατάστασης συνήθως αποτελούν τμήμα 
μιας υπερ - απλουστευμένης μεθοδολογίας. 

7) Τα συστήματα ελέγχου, χωρίς αμφιβολία, αποτελούν τον πιο αδύνατο συνδετικό κρίκο σε αυτή 
την τεχνολογία και πρέπει να βελτιωθούν, ώστε να επιτρέψουν την επίτευξη προγνωστικής 
διαχείρισης. Η μεθοδολογία διαχειριστικού ελέγχου δεν έχει ακόμη διαδοθεί και παραμένει ένα 
πεδίο προς έρευνα, με προοπτική τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

8) Η διαδικασία διαχείρισης της εγκατάστασης σπάνια αναλύεται σε βάθος, παραμένοντας έτσι 
ένα σημαντικό πεδίο για μελλοντική παρέμβαση. 

9) Αν και οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με συστήματα 
διαχείρισης, η οικονομική και τεχνική ανάλυση των εγκαταστάσεων δεν είναι μια 
τυποποιημένη διαδικασία, επομένως η ταχεία αποτίμηση του οφέλους που προκύπτει από τη 
χρήση των τεχνολογιών αποθήκευσης ψύξης είναι δύσκολο να αποκτηθεί. 

10) Η αποθήκευση ψύξης είναι μια αποδεδειγμένη τεχνολογία, αλλά παραμένει άγνωστη στους 
περισσότερους μελετητές και εργολάβους. H διάδοσή της θα μπορούσε να τονωθεί με 
διαφημιστικές εκστρατείες προώθησής της, με ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων. 

11) Η αποθήκευση ψύξης είναι μια τεχνολογία που προωθεί τη μεταφορά της ηλεκτρικής 
κατανάλωσης από ώρες αιχμής φορτίου σε ώρες εκτός αιχμής φορτίου, συμβάλλοντας, 
επομένως, στη βελτίωση του ορθογώνιου σχήματος του διαγράμματος φορτίου και βοηθώντας 
τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να διαχειριστούν καλύτερα τα ηλεκτρικά τους 
συστήματα. Συνεπώς, τα συστήματα τιμολόγησης θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο 
που να ενθαρρύνουν την εφαρμογή τους. 

12) Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ως δυνάμει δέκτες της ωφέλειας που θα προκύψει από 
την ευρεία διάδοση αυτού του είδους της τεχνολογίας, θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα που να 
αποσκοπούν στην προώθηση των συγκεκριμένων τεχνολογιών, μέσω των δικών τους 
προγραμμάτων διαχείρισης (DSM) Σήμερα, σε καμιά από τις τρεις χώρες που περιλαμβάνονται 
στη μελέτη, δεν αποτελεί αυτό κοινή πρακτική.  

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

Το πρόγραμμα αυτό διάλεξε από μια εγκατάσταση, σε κάθε χώρα, ως αντικείμενο μελέτης, 
προκειμένου να επιδείξει τη δυνατότητα επιτυχημένης εφαρμογής των τεχνολογιών αποθήκευσης 
ψύξης σε κτίρια υπηρεσιών. Τα κτίρια παρακολουθήθηκαν και προσομοιώθηκαν σύμφωνα με 
δυναμικά μοντέλα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
τεχνολογιών αυτών ύστερα από ανάλυση. Τα κύρια ενεργειακά χαρακτηριστικά των κτιρίων και 
των συστημάτων τους, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αντίστοιχη 
οικονομική και τεχνική ανάλυση, περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 

8.1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  - ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ MARCONI 

8.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Τα διοικητικά γραφεία της Marconi, στη Λισαβώνα, ενσωματώνουν μερικές από τις πιο επιφανείς 
ενεργειακές τεχνολογίες, πχ κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας, σύστημα κλιματισμού 
(HVAC) (VAV), (πλήρως τροφοδοτούμενο από εξωτερικό αέρα) εξοπλισμένο με ανάκτηση 
θερμότητας, τοπικές μονάδες για γραμμική προσαγωγή και απαγωγή αέρα), εφεδρικές αποθήκες 
πάγου για παραγωγή ψύξης, επιλεκτικούς διπλούς υαλοπίνακες και συνεχή εξωτερική μόνωση. Το 
κτίριο χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρισμό.  
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Σχήμα 30 – Δύο απόψεις της  πρόσοψης 

Αυτό το κτίριο έχει μια στεγασμένη επιφάνεια 24000 m2, αν και μόνο τα 13500 m2 είναι 
κλιματιζόμενες περιοχές. Οι όροφοι από 0 έως 10 (σε ένα σύνολο 16 επιπέδων) καταλαμβάνονται 
από χώρους γραφείων. Οι όροφοι  –1 και 11 χρησιμοποιούνται για τεχνικές εγκαταστάσεις, ενώ  
χώροι για το πάρκινγκ των αυτοκινήτων  έχουν  δημιουργηθεί στους εναπομείναντες 5 υπόγειους 
ορόφους. Κατά μέσο όρο το ωφέλιμο ύψος σε ένα γραφείο είναι 2.8 m.  Στο κτίριο αυτό 
δουλεύουν περίπου 500 άνθρωποι.  
 
Η ΝΝΔ-κατεύθυνσης κύρια πρόσοψη είναι γεωμετρικά διαμορφωμένη όπως τα επίπεδα μιας 
πυραμίδας (όπου το καθένα αναλογεί σε έναν όροφο) της οποίας η βάση είναι ένα 4:1 ορθογώνιο. 
Οι όροφοι έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν την εντύπωση ενός κύματος, δημιουργώντας έτσι μια 
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική εικόνα.  

8.1.2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Το κτίριο κανονικά λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από 8:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ. Ο 
βαθμός χρήσης του κτιρίου μέχρι τις 10:00 μ.μ. και επίσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 
είναι χαμηλός. Τα συστήματα κλιματισμού HVAC, τα οποία εξυπηρετούν τους χώρους των 
γραφείων, τίθενται σε λειτουργία από τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. κατά τη διάρκεια των 
εργάσιμων ημερών της εβδομάδας και από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου. Οι χώροι που περιέχουν συστήματα τηλεπικοινωνιών, κέντρο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών καθώς και οι χώροι ασφάλειας του κτιρίου παραμένουν μόνιμα κλιματιζόμενοι. 

8.1.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

Η παροχή θερμότητας στους χώρους γίνεται από συστοιχείες (ηλεκρικών αντιστάσεων) που έχουν 
εγκατασταθεί σε Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα και τοπικές μονάδες VAV. Η διαθέσιμη ικανότητα 
παροχής θέρμανσης (470 kW) ουσιαστικά εξυπηρετεί στο να εξασφαλίσει την πρωινή εκκίνηση 
του κτιρίου και απαιτεί τη χρήση ελάχιστων ποσοτήτων νωπού αέρα.  
 
Το κτίριο ψύχεται μέσω μιας μονάδας παραγωγής ψυχρού ύδατος. Η μονάδα αποτελείται από 3 
αερόψυκτους παραγωγούς ψύξης με ονομαστική ισχύ 300 kW, υποστηριζόμενη απο 6 δεξαμενές 
αποθήκευσης πάγου σε παράλληλη σύνδεση (καθεμιά από τις οποίες έχει μια λανθάνουσα 
αποθηκευμένη ενέργεια της τάξης των 570 kWh).  
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Σχήμα 31 – Γενική διάταξη της μονάδας παραγωγής ψυχρού ύδατος 

 
Πίνακας 14. Χαρακτηριστικά ομάδων  ψύξης 

Θερμική ισχύς ψύξης  (kW) 302 ; 211 (σε φορτίο) 
Αριθμός συμπιεστών 3 
Αριθμός επιπέδων λειτουργίας του συμπιεστή 2 
Ισχύς κάθε επιπέδου (%) 22 ; 33 ; 56 ; 67 ; 89; 100 
Μέγιστη ηλεκρτική ισχύς των συμπιεστών (kW) 102/80 
Παροχή ψυχρού ύδατος (l/s) 14,6 
Θερμοκρασία ψυχρού ύδατος  (εισόδου/εξόδου) (ºC) 7/12 ; -3,5/-0,5 
Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας (service pressure) στις σωληνώσεις (νερού)   
(kPa) 

1000 

Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας (service pressure) στις σωληνώσεις 
(ψυκτικού)  (kPa) 

1600 

Εμπορικό σήμα Carrier 
Είδος  30 GB 080 

 
Όλα τα υδραυλικά κυκλώματα που ανήκουν στο κύριο κύκλωμα παραγωγής, καθώς και τα 
κυκλώματα διανομής του κτιρίου τροφοδοτούνται από νερό με γλυκόλη (20%). Κάθε ομάδα που 
έχει επιφορτισθεί με την κυκλοφορία, αποτελείται από δυο αντλίες σταθερής ροής σε παράλληλη 
σύνδεση και με εναλλαγές λειτουργίας. Το κύριο υδραυλικό κύκλωμα έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε 
να επιτρέπει πλήρη ανεξαρτησία στην ταυτόχρονη φόρτιση των δεξαμενών αποθήκευσης και στην 
απευθείας ψύξη του κτιρίου από τις ομάδες ψύξης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για διαφορετικές 
θερμοκρασίες ρύθμισης και εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ενεργειακής απόδοσης. 
 
Οι δεξαμενές αποθήκευσης, κατασκευασμένες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, είναι 
μονωμένες εσωτερικά με πολυαιθυλένιο και με πολυουρεθάνη επενδεδυμένη εξωτερικά με στρώμα 
αλουμινίου, πάχους 0.8 cm. Κάθε δεξαμενή είναι εφοδιασμένη εσωτερικά με έναν ελικοειδή 
εναλλάκτη θερμότητας, αποτελούμενο από πολλαπλά κυκλώματα  με μετρητές παροχής, 
συνδεδεμένα παράλληλα. Στο εσωτερικό της σερπαντίνας κυκλοφορεί αιθυλενογλυκόλη, ενώ το 
νερό/πάγος στο εξωτερικό.  
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 15. Χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης 
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Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης (kWh) 669 
Χωρητικότητα λανθάνουσας αποθήκευσης  (kWh) 567 
Χωρητικότητα αισθητής αποθήκευσης  (kWh) 98 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  (ºC) 38 
Μέγιστη πίεση τροφοδότησης (kPa) 600 
Όγκος νερού/πάγου  (l) 6128 
Όγκος αιθυλενογλυκόλης  (l) 560 
Ψυκτική ισχύς  (kW) 60 
Θερμοκρασία αιθυλικής γλυκόλης κατά τη διάρκεια παραγωγής πάγου 
(είσοδος/έξοδος)  (ºC) 

-3,5 / -0.5 

Θερμοκρασία αιθυλικής γλυκόλης κατά τη διάρκεια της τήξης του πάγου  
(είσοδος/έξοδος)  (ºC) 

12 / 7 

Μέγεθος (διάμετρος/ύψος)  (mm) 2262 / 2540 
Βάρος (άδειο/πλήρες)  (kg) 704 / 7598 
Φορτίο ανά m2  (kg/m2) 2200 

 

 
Σχήμα 32 – Άποψη της μονάδας παραγωγής ψυχρού ύδατος στην οροφή του κτιρίου  

Αυτές οι δεξαμενές αποθήκευσης εγκαταστάθηκαν, προκειμένου να αντικαταστήσουν μια ομάδα 
παραγωγής ψύξης, με προοπτική να ελαττώσουν τόσο τη συνημμένη όσο και την 
καταναλισκόμενη ζήτηση ισχύος. Επομένως, ένα τμήμα της ηλεκτρικής κατανάλωσης που 
αποσκοπούσε στην παραγωγή ψυχρού ύδατος, μπορεί να μετατοπισθεί στο νυκτερινό πλαίσιο 
λειτουργίας, επιτρέποντας έτσι στην εταιρία να ωφεληθεί από το χαμηλότερο κόστος της KWh που 
διατίθεται κατά τη χρονική αυτή περίοδο. 

8.1.4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 
Το κτίριο είναι εφοδιασμένο με ένα κεντρικό σύστημα για την τεχνική διαχείρηση της 
εγκατάστασης, το οποίο εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 
 
a) Διαχείριση του χρονικού πλαισίου λειτουργίας της εγκατάστασης (ημερήσιου, εβδομαδιαίου 

και ετήσιου). 
b) Προσδιορισμός των βέλτιστων χρονικών στιγμών για την εκκίνηση και τη διακοπή λειτουργίας 

του εξοπλισμού. 
c) Διαχείριση και ρύθμιση των συστημάτων κλιματισμού. 
d) Συνολική ενεργειακή ανάλυση και εξισορρόπηση των εγκαταστάσεων. 
e) Διαχείριση της λειτουργίας των ψυκτών με σκοπό την παραγωγή πάγου για αποθήκευση. 
f) Διαχειριστικός έλεγχος περιόδων αιχμής και εξισορρόπηση φορτίου. 
g) Δυναμική διαχείριση των ομάδων εξοπλισμού επείγουσας ανάγκης. 
h) Καταγραφή καταστάσεων συναγερμού συμβάντων προτεραιότητας. 
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i) Προγραμματισμός και διαχείριση της συντήρησης. 
j) Καταγραφή των συνολικών ωρών λειτουργίας και εκκίνησης του κύριου ενεργειακού 

εξοπλισμού. 
k) Διαχείριση των αποθεμάτων και εξαρτημάτων συντήρησης. 
 
Κατά μέσο όρο, το κεντρικό αυτό σύστημα διαχείρισης επιτρέπει μια 30-35% μείωση στην 
κατανάλωση ενέργειας, σε αντιδιαστολή με άλλα κτίρια του ίδιου μεγέθους, που δε διαθέτουν, 
όμως, συστήματα διαχείρισης. Ολόκληρο το σύστημα κλιματισμού (HVAC) ελέγχεται από ένα 
κεντρικό τεχνικό σύστημα διαχείρισης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το σύστημα 
παρακολουθεί τις παρακάτω μεταβλητές. 
 
Πίνακας 16. Παράμετροι ελέγχου 
Είδος δεδομένων Παράμετροι  
Δεδομένα καιρού Εξωτερκές θερμοκρασίες στη Βόρεια, Νότια, Ανατολική και Δυτική όψη 

του κτιρίου 
Δεδομένα απόδοσης της λειτουργίας του 
συστήματος κλιματισμού HVAC  

Θερμοκρασίες που μετρήθηκαν σε σε 8 διαφορετικές θέσεις των 
εσωτερικών χώρων, χαρακτηριστικές του κτιρίου, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τις κύριες διευθύνσεις. 
Θεμροκρασίες προσαγωγής και αντίστοιχες ρυθμίσεις θερμοκρασίας..  

Δεδομένα λειτουργίας της μονάδας 
παραγωγής ψύξης  

Κατάσταση των 3 ψυκτών και των αντίστοιχων αντλιών (ON ή OFF). 
Θερμοκρασίες νερού εισόδου και εξόδου στους 3 ψύκτες. 
Θερμοκρασίες κατά τις οποίες το ψυκτικό τροφοδοτείται στο κτίριο και 
επιστρέφει στο σύστημα. 
Θέση των βαλβίδων ελέγχου. 

Δεδομένα λειτουργίας της αποθήκευσης Θερμοκρασίες νερού Εισόδου και Εξόδου στις παγολεκάνες 
Θέση βαλβίδας ανάμιξης 
Ποσότητα αποθηκευμένου πάγου 

8.1.5 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ 

Οι τρεις ομάδες ψύξης τίθενται σε λειτουργία, με σειρά που μεταβάλλεται από περίοδο σε περίοδο, 
έτσι ώστε να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη χρήση τους. Αν και το εξωτερικό πρίβλημα του κτιρίου 
έχει κατασκευασθεί από υλικά με υψηλή θερμική ποιότητα, το κύριο χαρακτηριστικό της 
πρόσοψης είναι μια τεράστια γυάλινη επιφάνεια, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας έχει νότιο 
προσανατολισμό, χωρίς εξωτερικούς μηχανισμούς σκίασης. Επομένως το θερμικό φορτίο του 
κτιρίου είναι πολύ ευαίσθητο στην ηλιακή ακτινοβολία, ιδίως το καλοκαίρι όπου η κλίση του 
ηλίου είναι μικρότερη. Κατά συνέπεια, η θερμοκρασία στην οποία το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί 
στο κτίριο, ελέγχεται σε συνδυασμό με τη μέτρηση της Νότιας Εξωτερικής Θερμοκρασίας. Αυτός 
ο τύπου κεκλιμένου επιπέδου έλεγχος μειώνει τη θερμοκρασία αναφοράς του ψυκτικού στην έξοδο 
του ψύκτη, καθώς αυξάνει η Νότια Εξωτερική Θερμοκρασία. 
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Σχήμα 33 – Έλεγχος του συστήματος παραγωγής ψύξης 

Οι αποθήκες πάγου φορτίζονται από τις 10:00 μ.μ. μέχρι τις 7:00 π.μ. Η διαδικασία φόρτισης 
σταματάει, όταν οι αισθητήρες δείξουν ότι έχουμε 100% αποθηκευμένο πάγο. Η βαλβίδα ανάμιξης 
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του κυκλώματος πάγου παραμένει πλήρως ανοικτή καθόλη τη διάρκεια της φόρτισης (100%). 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μία από τις ομάδες καλύπτει τις ανάγκες ψύξης του κτιρίου, 
ενώ οι δυο άλλες ομάδες παραμένουν διαθέσιμες για να φορτίσουν τις δεξαμενές αποθήκευσης.  
 
Κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης του αποθηκευμένου πάγου οι ομάδες ψύξης δουλεύουν 
ταυτόχρονα, αλλά η προτεραιότητα δίνεται στην αποθήκευση. Στην πράγματικότητα η βαλβίδα 
ανάμιξης ανοίγει σύμφωνα με τη θερμοκρασία κατά την οποία το ψυχρό νερό κυκλοφορεί στο 
κτίριο και επιστρέφει. Εάν η θερμοκρασία εξόδου είναι μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη 
θερμοκρασία ρύθμισης και η βαλβίδα πάγου είναι πλήρως ανοικτή, αυτό σημαίνει ότι ο 
αποθηκευμένος πάγος δεν επαρκεί πλέον για να καλύψει τις ανάγκες ψύξης και κατά συνέπεια οι 
ομάδες ψύξης θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία. Οι ομάδες ενεργοποιούνται κατά στάδια, 
σύμφωνα με την προγραμματισμένη σειρά.   

8.1.6 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΑ - VAV 

Τα συστήματα VAV λειτουργούν εάν δεν επιβληθεί άλλη διαφορετική, σε μια προκαθορισμένη 
θερμοκρασία των 22º, με μια απόκλιση +4º προς τα πάνω (καλοκαίρι) και –2º προς τα κάτω (το 
χειμώνα). Στις μονάδες επεξεργασίας αέρα APUs (Air Processing Units) μεταβλητού όγκου VAV 
η θερμοκρασία προσαγωγής αέρα στους χώρους προσδιορίζεται σύμφωνα με την εξωτερική 
θερμοκρασία του αέρα (Νότια Εξωτερική Θερμοκρασία) ακολουθώντας την τύπου κεκλιμένου 
επιπέδου αναλογία που φαίνεται στο σχήμα 34.  
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Σχήμα 34 – Έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής στα VAV APUs 

8.1.7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η Marconi υπέγραψε μια συμφωνία με την EDP για την προμήθεια του κτιρίου  με Ημερήσιου 
Κύκλου, Μακράς Διάρκειας Μέση-Τάση. Η συνημμένη ισχύς ζήτησης είναι 1500 KW, ενώ η 
εγκατεστημένη ισχύς είναι 2600 KW. Το κτίριο χρησιμοποιεί περίπου 3680000 kWh ανά έτος, που 
αντιστοιχούν σε ένα κόστος των, περίπου, 50 εκατομμυρίων PTE (+ΦΠΑ), σε τιμολόγηση του 
1999. Από τη συλλογή δεδομένων από το λογιστικό έλεγχο και την ενεργειακή προσομείωση 
μπορεί να προκύψει η τελική ετήσια ανάλυση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
φαίνεται παρακάτω: 
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Ανάλυση της κατανάλωσης ανά τελική χρήση

 

Σχήμα 35 – Ανάλυση της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας ανά τελική χρήση  

8.1.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  

Ένας από τους αντικειμενικούς σκοπούς αυτής της μελέτης ήταν να αναλύσει την επίπτωση που 
επιφέρει η χρήση των συστημάτων αποθήκευσης. Γι' αυτό το λόγο, έγινε μια ενεργειακή 
προσομοίωση, όπου όμως το συνολικό σύστημα αποθήκευσης κατέστη ανενεργό, αναθέτοντας την 
κάλυψη των ψυκτικών αναγκών στις ψυκτικές ομάδες.  
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Σχήμα 36 – Επίπτωση από την απουσία αποθήκευσης ψύξης 

 
Όπως φαίνεται παραπάνω, η επίπτωση στην κατανάλωση ενέργειας είναι ελάχιστη, αν και 
προκύπτει μια ελαφρά πτώση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων κατανάλωσης ενέργειας από την 
απουσία του φορτίου που σχετίζεται με τις αποθήκες πάγου. Πράγματι, η συγκεκριμένη πτώση 
προκαλεί τη χειροτέρευση της απόδοσης των ψυκτικών ομάδων, εξαιτίας των χαμηλών 
θερμοκρασιών που  αποκτούνται στον εξατμιστή. Πάντως η χρήση της ισχύος αυξάνει σημαντικά.  
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Πίνακας 17. Ανάλυση της επίπτωσης 
 

 Με αποθήκευση Χωρίς αποθήκευση 
Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (kW) 1069 1291 
Ετήσια κατανάλωση (MWh/year) 3207 3186 
Κόστος ενέργειας    (106PTE) 31421. 32713 
Κόστος ισχύος (σταθερό)     (106PTE) 4002 4002 
Κόστος ισχύος (μεταβλητό)    (106PTE) 8005 9477 
Σύνολο     (106PTE) 43428 46192 

Σημείωση: τιμές κόστους σύμφωνα με την τιμολόγηση του 1999 της  EDP, χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η εναλλακτική λύση χωρίς αποθήκευση έχει επίπτωση στο λογαριασμό της ενέργειας, καθώς 
οδηγεί σε μεγαλύτερες τιμές κόστους, κυρίως λόγω της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας και 
ισχύος (περίπου 3 εκατομμύρια PTE ανά/έτος). Όσον αφορά την επενδυτική αντιμετώπιση της 
απουσίας των αποθηκών πάγου και του αντίστοιχου υδραυλικού κυκλώματος, απαιτείται η 
εγκατάσταση μιας επιπλέον ψυκτικής ομάδας της τάξης των 300 kW.  

8.2 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΤΗ ΜΑΛΑΓΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ 

8.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το κτίριο του παλαιού αερολιμένα της Malaga σήμερα λειτουργεί σα διεθνής σταθμός για πτήσεις 
εκτός ΕΕ. Είναι ένα διόροφο κτίριο από τσιμέντο, με μεγάλους υαλοπίνακες στις επιμέρους όψεις 
του. Οι κύριες όψεις του κτιρίου έχουν Ανατολικό και Δυτικό προσανατολισμό και υπάρχει και μια 
μικρή όψη του προς το Νότο. Η Βόρεια πλευρά του είναι ενωμένη με ένα γειτονικό κτίριο. Το 
κτίριο έχει μια συνολική επιφάνεια 22900 m2, από τα οποία 20600 τροφοδοτούνται από συστήματα 
κλιματισμού. Στο Ισόγειο βρίσκονται οι παρακάτω υπηρεσίες: η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, 
οι πωλήσεις εισητηρίων, οι χώροι αναμονής, οι πάγκοι ελέγχου αποσκευών, τα γραφεία και οι 
υπηρεσίες εκτελωνισμού, καταστήματα και γκαράζ. Ο Όροφος 1 περιλαμβάνει την κύρια Αίθουσα, 
χώρους αναμονής, τους πάγκους των αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, 
εστιατόριο, μπαρ και καφετέρια για τους υπαλλήλους και το κοινό, εμπορικό τμήμα και σύνδεση 
με το διεθνές αεροδρόμιο για τις πτήσεις από και προς την ΕΕ. Ο εξοπλισμός εξαερισμού της 
κουζίνας και των χώρων της τουαλέτας, οι μονάδες κλιματισμού HVAC και το μηχανοστάσιο του 
ασανσέρ είναι εγκατεστημένα στην οροφή. Στους χώρους αυτούς υπάρχει πρόσβαση μόνο για 
εργασίες συντήρησης. 

   
Σχήμα 37 – Επίπτωση της απουσίας αποθήκευσης ψύξης. 
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8.2.2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Το κτίριο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και τα Σαββατικύριακα. Ορισμένα τμήματα του κτιρίου, 
όμως, παραμένουν κλειστά τα Σαββατοκύριακα (πχ χώροι γραφείων). Τα γραφεία στη Νότια 
πλευρά του Ορόφου 1 έχουν ένα ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας 3526 ωρών, με ωράριο εργασίας 
από τις 9:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. καθόλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο (8:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.). Οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και 
του εστιατορίου στον Όροφο 1, παραμένουν ανοικτοί από τις 0:00 έως τις 24:00 ώρες, καθόλη τη 
διάρκεια του έτους - ένα πρόγραμμα λειτουργίας συνολικά 8760 ωρών/έτος. 

8.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το κτίριο είναι εξοπλισμένο με ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού HVAC, αποτελούμενο από 4 
αντλίες θερμότητας αντιστρέψιμης συμπίεσης (για την παραγωγή ζεστού και ψυχρού νερού) και 
ένα σύστημα αποθήκευσης με δυο ψύκτες και 17 παγολεκάνες. 
 

 
Σχήμα 38 – Γενική διάταξη της μονάδας παραγωγής ψυχρού ύδατος  

 
Πίνακας 18. Χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής ψυχρού ύδατος 

Ψυκτική ισχύς  (kW) 494 ; 395 (σε φορτίο) 
Αριθμός μονάδων 2 
Αριθμός συμπιεστών 4 
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς των συμπιεστών  (kW) 4 x 50 
Θερμοκρασία νερού στον εξατμιστή (ºC) 9,5 / 4,5 : -0,5 / -4,5 
Εξωτερική θερμοκρασία (ºC) 32 - 25 
Εμπορικό σήμα TRANE 
Είδος  CGAF 418 R 

 
Πίνακας 19. Χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας 

Θερμική ισχύς ψύξης (ψύξη/θέρμανση) 308 / 333 
Αριθμός μονάδων 4 
Αριθμός συμπιεστών 2 
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς των συμπιεστών (kW) 2 x 50 
Θερμοκρασία νερού στον εξατμιστή (ºC) 12 / 7 : 45 / 50 
Εξωτερική θερμοκρασία (ºC) 32 – 25 
Εμπορικό σήμα TRANE 
Είδος ECXAD 211 ARD 
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Το υδραυλικό σύστημα αποτελείται από 4 κύριες ομάδες αντλιών κυκλοφορίας (μια για κάθε 
αντλία θερμότητας), που επιτρέπουν τη ροή ζεστού και ψυχρού νερού από τις αντλίες θερμότητας 
στις σωληνώσεις οι οποίες το μεταφέρουν προς και από το πρωτεύον κύκλωμα, επιπροσθέτως προς 
μια άλλη αντλία κυκλοφορίας που έχει ορισθεί να εργάζεται κατά τη λειτουργία αποφόρτισης (των 
αποθηκών) - παράλληλα με την αντλία θερμότητας. Η αντλία θερμότητας από μόνη της μπορεί να 
εξασφαλίσει την παραγωγή ζεστού νερού. Το δευτερεύον κύκλωμα διανομής ζεστού και κρύου 
νερού αποτελείται από δυο αγωγούς .  
Η ψύξη των χώρων περιλαμβάνει, επίσης, τη δυνατότητα ατομικής, κατά βούληση, ψύξης και έτσι 
οι πάγκοι εξυπηρέτησης είναι εφοδιασμένοι με διμερείς αυτοτελείς μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου 
(fan-coil). Η διανομή του επεξεργασμένου αέρα, του αέρα επιστροφής, του απορριπτόμενου αέρα 
και του εξωτερικού (νωπού) αέρα εξασφαλίζεται από αγωγούς συνδεδεμένους με τις μονάδες 
διανομής, επιστροφής και απόρριψης.  
 
Πίνακας 20. Χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης 

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης (kWh) 669 
Αριθμός μονάδων 17 
Επιφάνεια εναλλαγής (m2/kWh) 1,1 
Χρόνος τήξης (h) 6 – 22 
Χωρητικότητα λανθάνουσας αποθήκευσης  (kWh) 564 
Χωρητικότητα ενεργής αποθήκευσης (kWh) 105 
Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας (service pressure)  (bar) 6,3 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  (ºC) 38 
Μέγεθος  (εξωτερική διάμετρος)  (mm) 2.262 
Όγκος νερού/πάγου  (l) 6.128 
Όγκος αιθυλενογλυκόλης  (l) 560 
Εξωτερική θερμοκρασία  (ºC) 32 – 25 
Εταιρεία CALMAC 
Είδος  1190 

 

 
Σχήμα 39 – Άποψη της μονάδας παραγωγής ψυχρού ύδατος και δεξαμενές αποθήκευσης  

 
Το σύστημα παραγωγής ψύξης με βάση την τοποθέτηση σε θαλάμους αποτελείται από δεξαμενές 
νερού, ενώ παράλληλα κάνει χρήση της τεχνολογίας εξωτερικής τήξης. Το ψυκτικό υγρό που 
κυκλοφορεί στις σωληνώσεις μέσα σε τέτοιες δεξαμενές, είναι αιθυλενογλυκόλη, σε μια 
θερμοκρασία που κυμαίνεται από 1 έως –4.5ºC, προκαλώντας τη δημιουργία πάγου στην 
εξωτερική πλευρά των σωλήνων. Το σύστημα αποθήκευσης αποτελείται από 17 δεξαμενές 
CALMAC, μοντέλο 1190. 
 
 
 
 
Πίνακας 21. Χαρακτηριστικά Εναλλάκτη 

Ικανότητα εναλλαγής (kWh) 1347 
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Αριθμός μονάδων 1 
Σχέση μεταξύ παροχής ψύκτη και παροχής από αποθήκες  (m3/h) 253 / 231 
Θερμοκρασία αιθυλικής γλυκόλης –  πρωτεύον κύκλωμα (ºC) 4,5 – 9,5 
Θερμοκρασία αιθυλικής γλυκόλης – δευτερεύον κύκλωμα  (ºC) 12 - 7 
Εμπορικό σήμα  SEDICAL 
Είδος  1190 

 

 

Σχήμα 40 – Εναλλάκτης θερμότητας με πλάκα συναλλαγής  

Το σύστημα αποθήκευσης ψύξης έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να λειτουργεί ταυτόχρονα με τις 
αντλίες θερμότητας και χρησιμοποιεί διάλυμα γλυκόλης σε νερό σαν υγρό μετάδοσης της 
θερμότητας. Επομένως, είναι αναγκαία η προσθήκη στο σύστημα ενός εναλλάκτη θερμότητας με 
επιφάνεια συναλλαγής μεταξύ του συστήματος αποθήκευσης ψύξης και του ψύκτη, όπου το νερό 
χρησιμοποιείται ως αποκλειστικό υγρό μεταφοράς.  

8.2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η εγκατάσταση ελέγχεται από μια αυτοποιημένη συσκευή STAEFA, που παρακολουθεί τις 
θερμοκρασίες και άλλες παραμέτρους του συστήματος και των εξαρτημάτων του. Το σύστημα 
υπόκειται σε κεντρικό έλεγχο από την αίθουσα ελέγχου (control room). Κάθε στιγμή μπορούν να 
παρθούν μετρήσεις της κατάστασης λειτουργίας της εγκατάστασης, καθώς και των συνθηκών 
λειτουργίας. Αυτό το σύστημα ελέγχου παρακολουθεί κάθε στοιχείο του συστήματος κλιματισμού 
(HVAC), κάνοντας δυνατή την επιλογή και τον προγραμματισμό των διαφόρων επιπέδων 
λειτουργίας του συστήματος παραγωγής και αποθήκευσης – κυρίως όσον αφορά στους κύκλους 
φόρτισης και αποφόρτισής του. 

8.2.5 ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η εγκατάσταση στον Αερολιμένα της Malaga έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
a) Το σύστημα κλιματισμού HVAC χρησιμοποιεί νερό με γλυκόλη μόνο στο κύκλωμα χαμηλών 

θερμοκρασιών. Επομένως, υπάρχει ένας εναλλάκτης θερμότητας που διαχωρίζει τα δυο 
κυκλώματα. Το κύκλωμα του συστήματος αποθήκευσης ψύξης έχει σχεδιασθεί έτσι, ώστε να 
λειτουργεί παράλληλα με το κύκλωμα της αντλίας θερμότητας και επομένως δίνεται η 
δυνατότητα για την ταυτόχρονη λειτουργία τους. Αυτή η σχεδίαση έχει σαν αποτέλεσμα την 
ελαστικότερη λειτουργία του συστήματος. 

b) Το σύστημα ψύξης δεν έχει σχεδιασθεί έτσι, ώστε να μειώνει την εγκατεστημένη ισχύ του 
ψύκτη. Οι αντλίες θερμότητας έχουν αρκετή ισχύ, ώστε να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες 
ψύξης του κτιρίου. Κατά συνέπεια, το σύστημα αποθήκευσης ψύξης μπορεί να τεθεί εκτός 
λειτουργίας τα Σαββατοκύριακα. Η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει περαιτέρω την παροχή 
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ψύξης στο κτίριο, ελαχιστοποιώντας έτσι ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από πιθανές καταρρεύσεις του συστήματος παροχής ψύξης ή από 
εργασίες συντήρησης που διαρκούν περισσότερο απ' όσο αναμενόταν. 

8.2.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση χρημάτων λόγω ενέργειας, το πρόγραμμα λειτουργίας των 
συστημάτων αποθήκευσης ψύξης πρέπει να οργανωθεί – όχι μειώνοντας την κατανάλωση, αλλά 
μετατοπίζοντας τη συγκεκριμένη κατανάλωση σε ένα χρονικό πλαίσιο που θα χαρακτηρίζεται από 
χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Τα συστήματα αποθήκευσης ψύξης κάνουν εφικτή τη μεταβολή του 
διαγράμματος φορτίου των εγκαταστάσεων, μετατοπίζοντας την κατανάλωση κατά τη διάρκεια 
των ωρών αιχμής σε ώρες εκτός αιχμής, συμβάλλοντας, έτσι, στο να μειωθεί η ισχύς αιχμής και να 
εξασφαλισθεί μια περισσότερο ομοιόμορφη κατανάλωση από τον ψύκτη. Απ' αυτή την πρακτική 
μπορούν να προκύψουν  οικονομικά οφέλη, τόσο περισσότερα όσο μειώνονται οι τιμές κόστους 
της ενέργειας και της ισχύος της εγκατάστασης. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Αερολιμένα της Μάλαγα, η επίπτωση του συστήματος 
αποθήκευσης ψύξης στο συνολικό κόστος ενέργειας δεν είναι σημαντική. Στην πραγματικότητα, 
επειδή το υπάρχον συμβόλαιο με την εταιρία διανομής ηλεκτρισμού αφορά στις εγκαταστάσεις 
ολόκληρου του αεροδρομίου, η σημασία του κτιρίου του Αερολιμένα είναι σχετικά μικρή. Η 
περαιτέρω κατανάλωση και η συνημμένη ζήτηση ισχύος που σχετίζεται με την παραγωγή ψύξης 
για σκοπούς που έχουν να κάνουν με τη θέρμανση, την ψύξη και τον αερισμό των χώρων, 
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των συνολικών τιμών. Πάντως, και η ύπαρξη απλώς του 
συστήματος αποθήκευσης ψύξης εμποδίζει τη συνημμένη ζήτηση ισχύος της εγκατάστασης (5500 
kW) να αυξηθεί. 
 
Η ανάλυση των δεδομένων από την κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα και αντιστοιχεί στους πρώτους οκτώ μήνες του 1998. 

Ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας ανά τελική χρήση

Φωτισμός
59%

Ειδικός εξοπλισμός
17%Θέρμανση

8%

Ψύξη
8%

Ανεμιστήρες
7%

Αντλίες ανακυκλοφορίας
1%

 
Σχήμα 41 – Ανάλυση της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ανά τελική χρήση 

8.2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ  

Η σύγκριση μεταξύ δεδομένων που αναφέρονται στις λειτουργίες της εγκατάστασης με και χωρίς 
την αποθήκευση ψύξης, έδειξε ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού αποθήκευσης ψύξης οδήγησε 
στην ελαφρά αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Πάντως, καθώς η κατανάλωση ενέργειας 
μετατοπίσθηκε σε ώρες με χαμηλότερο τιμολόγιο, οι ετήσιες τιμές κόστους έπεσαν κατά 1.7 
εκατομμύρια PTA, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 22. Ανάλυση επίπτωσης 
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 Με αποθήκευση Χωρίς αποθήκευση 
Μέγιστη Ζήτηση Ισχύος (kW) 5000 5000 
Ετήσια κατανάλωση (MWh/year) 5449 5396 
Κόστος συνολικής ενέργειας    (106PTE) 61270 62906 

Σημείωση: τιμές κόστους σύμφωνα με την τιμολόγηση του 1998,  χωρίς ΦΠΑ 
 

8.3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΒΑΞ 

8.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Τα γραφεία διοίκησης της ΑΒΑΞ, μιας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρίας, βρίσκονται σε ένα 
πρόσφατα κατασκευασμένο κτίριο στην περιοχή Αμπελόκηποι της Αθήνας, στην Ελλάδα. 
Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, όπου όλα τα κτίρια βρίσκονται πολύ 
κοντά το ένα με το άλλο. Το κτίριο έχει ανατολικό προσανατολισμό, κατά μήκος του άξονα 
Βορράς-Νότος, με τις πίσω και στενές πλευρές του να βρίσκονται σε επαφή με γειτονικά κτίρια. 
Κάνει πλήρη εκμετάλλευση της συνολικής επιφάνειας που επιτρέπεται να κτισθεί από τους 
κανονισμούς σχεδίου πόλεως, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στην πρόσοψη και στο πίσω μέρος ως 
εσωτερικό κήπο. 
 

Β 

 

 

 

 
 
 

Σχήμα 42 - Σχέδιο κάτοψης ενός τυπικού ορόφου και μια μπροστινή άποψη του Κτιρίου της 
AVAX 

Το κτίριο περιλαμβάνει 5 ορόφους και 3 υπόγειους ορόφους με συνολική επιφάνεια ορόφων τα 
2346 m2, από τα οποία τα 991 m2 είναι κλιματιζόμενα. Το επίπεδο (-3) έχει δοθεί για τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, το επίπεδο (-2) για χώρους γραφείων και το 
επίπεδο (-1) ως υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Οι υπόλοιποι όροφοι έχουν 
διαμoρφωθεί σε χώρους γραφείων. Κατα μέσο όρο σ' αυτό το κτίριο εργάζονται 100 με 150 
άνθρωποι. Οι χώροι των γραφείων βρίσκονται κατά μήκος της ανατολικού προσανατολισμού 
γυάλινης πρόσοψης, ενώ χωρίζονται από τους δευτερεύοντες χώρους (WC, μικρές κουζίνες και 
κάθετης κυκλοφορίας φρέατα) μέσω μιας επιφάνειας κυκλοφορίας. Επομένως, κάθε επίπεδο 
χωρίζεται στη μπροστινή/ενεργή ζώνη και στην περιοχή υπηρεσιών/υποστήριξης. 

8.3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Το κτίριο, το οποίο λειτουργεί ως κεντρικά γραφεία της ΑΒΑΞ κατασκευαστικής εταιρίας, είναι 
ουσιαστικά ένα κτίριο γραφείων. Οι άνθρωποι, επομένως, που εργάζονται στο κτίριο, ακολουθούν 
το σύνηθες ωράριο γραφείου και έτσι το κτίριο σε κανονικές συνθήκες απασχολείται από τις 08:00 
έως τις 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Το επίπεδο απασχόλησης μετά τις 18:00 και τα 
Σαββατοκύριακα είναι σχετικά χαμηλό. Το κτίριο διαιρείται σε έξι ζώνες, καθεμιά από τις οποίες 
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εξυπηρετείται από ξεχωριστές αντλίες προσαγωγής κα επιστροφής. Ο έλεγχος των τοπικών 
κλιματιστικών συνθηκών  επιτυγχάνεται με τη βοήθεια διμερών αυτοτελών μονάδων ανεμιστήρα-
στοιχείου (fan-coils units, FCU), οι οποίες βρίσκονται κοντά στη γυάλινη επιφάνεια της 
ανατολικής όψης. Στο υπόγειο επίπεδο (-2) βρίσκονται δυο μονάδες επεξεργασίας αέρα (air 
handling units) που ελέγχουν το εσωτερικό κλίμα του κτιρίου. 
 
Προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός και η σχεδίαση των μέγιστων ψυκτικών και θερμικών 
φορτίων του κτιρίου, ελήφθησαν υπόψη οι παράμετροι σχεδίασης του Πίνακα 23. Μια εγχώρια 
τεχνική εταιρία μελετών έκανε τους υπολογισμούς με τη βοηθεια ενός ελληνικού λογισμικού 
πακέτου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 23 - Συνθήκες θερμοκρασίας/υγρασίας σχεδίασης 
Εξωτερικές  Χειμώνας  Καλοκαίρι  

Ξηρής σφαίρας (ºC) 0 35,7 
Ημερήσια διακύμανση (K) - 13 

Σχετική υγρασία (%) 80 50 
Εσωτερικές    

Ξηρής σφαίρας (ºC) 20 25,6 
Σχετική υγρασία 35 50 

   
Φορτία (kW) 170 188 
 
Το σύστημα, το οποίο έχει επιλεγεί για να καλύπτει τα ψυκτικά και θερμικά φορτία του κτιρίου, 
είναι μια αερόψυκτη εμβολοφόρα αντλία θερμότητας, με απορρόφηση 86,8 kW ηλεκτρικής ισχύος 
και ψυκτική ισχύ 234 kW για εξωτερική θερμοκρασία 35ºC. Επιπλέον, υπάρχουν τρεις δεξαμενές 
αποθήκευσης πάγου, χωρητικότητας αποθήκευσης 670 kWh, τοποθετημένες στο υπόγειο επίπεδο 
(-3). 
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Σχήμα 43 - Διάταξη εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης 

Κατά τη διάρκεια των μηνών του χειμώνα και του φθινοπώρου, όταν το κτίριο έχει ανάγκες 
θέρμανσης, η θέρμανση επιτυγχάνεται με τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας, που τροφοδοτεί 
τις μονάδες FCU και επεξεργασίας αέρα AHU με ζεστό νερό (45ºC Προσαγωγή: 40ºC Επιστροφή). 
Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών και φθινοπωρινών μηνών, όταν στο 
κτίριο υπάρχει ζήτηση ψύξης, η αντλία θεμότητας φορτίζει τις παγολεκάνες (δημιουργία πάγου) 
κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών, όπου το ψυκτικό φορτίο είναι χαμηλό, οπότε οι ημερήσιες 
ανάγκες ψύξης καλύπτονται από την απόφόρτιση του ψυχρού νερού από τις παγολεκάνες (7ºC 
Προσαγωγή: 12ºC Επιστροφή). Η θερμοκρασία προσαγωγής ψυχρού νερού επιτυγχάνεται μέσω 
μιας βαλβίδας ανάμιξης, η οποία ρυθμίζει την ποσότητα του νερού που εξέρχεται από τις 
παγολεκάνες και την ποσότητα του νερού που έρχεται από το συλλέκτη επιστροφής. Όλα τα 
υδραυλικά κυκλώματα τροφοδοτούνται με διάλυμα γλυκόλης σε νερό (20%).   
 
Επομένως, το σύστημα αποθήκευσης ψύξης που έχει εγκατασταθεί, είναι ένα σύστημα πλήρους 
αποθήκευσης (δηλαδή το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου κατά τη διάρκεια της ημέρας καλύπτεται 
αποκλειστικά από την αποφόρτιση ψύξης των παγολεκανών). Το σύστημα σχεδιάστηκε έτσι, ώστε 
να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών της εβδομάδας, από 21:00 έως 07:00 για τη 
δημιουργία πάγου  (λειτουργία της αντλίας θερμότητας) και από 07:00 έως 21:00 για την κάλυψη 
του ψυκτικού φορτίου (λειτουργία παγολεκανών). Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το 
σύστημα παραμένει κλειστό και την Κυριακή το σύστημα λειτουργεί από τις 08:00 ως τις 14:00 
και από τις 18:00 έως τις 22:00 γαι τη δημιουργία πάγου. 
 
Εάν η θερμοκρασία του νερού παροχής υπερβεί τους 8ºC για περισσότερα από 15 λεπτά κατά τη 
διάρκεια της αποφόρτισης της ψύξης του πάγου, τότε αυτό εκλαμβάνεται σα μια καθαρή ένδειξη 
ότι ο πάγος και στις τρεις παγολεκάνες έχει λιώσει εντελώς (παγολεκάνη, πλήρης αποφόρτιση) και 
τότε αρχίζει η λειτουργία της αντλίας θερμότητας. 

8.3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ο σκοπός, όσον αφορά στη θερμική σχεδίαση του κτιρίου, ήταν να αποφευχθεί/ελαχιστοποιηθεί η 
χρήση του συμβατικού κλιματισμού, κάνοντας χρήση των διαφόρων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμών που θα περιγραφεί στις παρακάτω παραγράφους. 
 

8.3.4 ΣΥΣΤΗΜΑ BMS 

Το BMS βασίζεται στην αποκεντρωμένη διαδικασία και νοημοσύνη  των συστημάτων Τηλε-
Ελέγχου (Remote Control Systems). Αυτά τα συστήματα τηλε-ελέγχου είναι πλήρως 
αυτονομημένοι σταθμοί, όσον αφορά στο λογισμικό και στον εξοπλισμό τους και έχουν την 
ικανότητα κεντρικής συλλογής στοιχείων, μέσω ενος φιλικού στο χρήστη περιβάλλοντος 
συναλλαγής (interface) από έναν προσωπικό υπολογιστή και τις περιφερειακές του μονάδες. 
Υπάρχουν επτά συστήματα τηλε-ελέγχου, με τη δυνατότητα για πλήρη επέκταση και σύνδεση με 
άλλα συστήματα τηλε-ελέγχου, αν χρειαστεί. 
 
Κάθε σημείο ελέγχου χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό αριθμό που δείχνει τη θέση (όροφος, 
χώρος) και την εγκατάσταση (κλιματισμό, φωτισμό κτλ). Οι σταθμοί τηλε-ελέγχου στέλνουν μια 
αναφορά στον κεντρικό υπολογιστή σε τακτές χρονικές περιόδους ή όταν προκύπτει ένα 
πρόβλημα, αναφέροντας προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί, λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
κατανάλωση ενέργειας και στατιστικά δεδομένα. Τοπική παρέμβαση στην εγκατάσταση και στο 
πρόγραμμα ελέγχου μπορεί να γίνει χρησιμποιώντας ένα περιφερειακό τερματικό, συνδεδεμένο με 
οποιονδήποτε σταθμό τηλε-ελέγχου από το υπεύθυνο προσωπικό συντήρησης. Ο κεντρικός 
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υπολογιστής επεξεργάζεται τα δεδομένα που έρχονται από όλους τους σταθμούς τηλε-ελέγχου και 
παρουσιάζει γραφικά διαγράμματα της εγκατάστασης και των σημείων ελέγχου.  
 
Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου που ελέγχονται από το  BMS είναι: 
 
1) έλεγχος των εξωτερικών πτερύγων σκίασης 
2) ψύξη-θέρμανση-αερισμός 
 - ανεμιστήρες νυκτερινού αερισμού και συστήματος προ - ψυξης ημέρας 
 - μονάδες επεξεργασίας αέρα 

• μονάδες ανεμιστήρα-στοιχείου (fan coil units) 
• ανεμιστήρες απαγωγής 
• αντλίες θερμότητας-παγολεκάνες 
• αντλίες, υδραυλικά, αποχέτευση πρωτεύοντος/δευτερεύοντος κυκλώματος 
• συστήματα παροχής νερού 
• σύνολα προώθησης  
• δεξαμενή νερού 

3) σύστημα πυρόσβεσης 
4) σύστημα πυρανίχνευσης 
5) ανελκυστήρες 
6) σύστημα τηλεφώνου 
7) ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

• ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης 
• ηλεκτρικός πίνακας κινδύνου 
• εφεδρική γεννήτρια 
• μη διακοπτόμενη παροχή ισχύος (Uninterrupted Power Supply, UPS) 
• εσωτερικός φωτισμός 
• εξωτερικός φωτισμός 

8.3.5 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Tο σύστημα τεχνητού φωτισμού έχει σχεδιασuεί με προορισμό να χρησιμοποιηθεί σα σύστημα 
υποστήριξης του φυσικού φωτισμού του κτιρίου. Έχουν γίνει αρκετές επιλογές, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας: 
 
1. οι τοίχοι και οι οροφές έχουν βαφεί με ανοιχτά χρώματα (άσπρο) έτσι, ώστε να μεγιστοποιηθεί 

η διάχυση του φωτός. 
2. ο γενικός  φωτισμός (200-250 Lux) έχει συνδυαστεί με πρόσθετο φωτισμό εργασίας για κάθε 

χώρο εργασίας (δυο μονάδες λάμπας, με αμυδρό φως, μεγέθους 4x58 W είναι εγκατεστημένες 
σε κάθε μονάδα γραφείου). 

3. οι περισσότεροι χώροι είναι εφοδιασμένοι με υψηλής απόδοσης λαμπτήρες φωτισμού 
4. το επίπεδο φωτισμού ελέγχεται κεντρικά από το σύστημα TRIOS, το οποίο χρησιμοποιεί 

μετρητές lux. Ένας ανιχνευτής κίνησης ελέγχει έναν διακόπτη on-off προκειμένου να σβήνουν 
τα φώτα, όταν δεν ανιχνεύεται καμιά κίνηση. 

8.3.6 ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Το κτίριο έχει ένα υψωμένο δάπεδο, το οποίο ενεργεί σαν plenum αέρα. Αυτό επιτρέπει την 
εγκατάσταση μονάδων ανεμιστήρα-στοιχείου (FCU) για την κάλυψη των τοπικών αναγκών 
φορτίου και των αναγκών νωπού αέρα, καθώς και μονάδων κλιματισμού και ανεμιστήρων 
προσαγωγής και απαγωγής για φυσικό αερισμό. Η είσοδος του αέρα στα γραφεία γίνεται μέσω των 
μονάδων FCU, οι οποίες είναι τοποθετημένες κοντά στη τζαμαρία της ανατολικής όψης. Νωπός 
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αέρας διαχέεται στο υποδαπέδιο plenum μέσω ενός συστήματος αεραγωγών. Ειδικά διαφράγματα 
χρησιμοποιούνται για να εξισορροπήσουν τις ποσότητες νωπού αέρα και αέρα ανακυκλοφορίας. Η 
ανακυκλοφορία του αέρα γίνεται από και μέσω στομίων με κινητά πτερύγια, τοποθετημένα στο 
δάπεδο. 
 
Συνολικά, 96 κιβώτια FCU είναι εγκατεστημένα στο υπόγειο plenum για την επεξεργασία του 
ανακυκλοφορούντος αέρα, ενώ 2x5 μονάδες FCU έχουν επιφορτισθεί με την αναρρόφηση 
αποκλειστικά νωπού αέρα. Όλες οι μονάδες FCU είναι εφοδιασμένες με βαλβ΄δες των 3W, τύπου 
ανοικτή/κλειστή. Στο επίπεδο (-2), ο εξαερισμός γίνεται με τη βοήθεια δυο μονάδων επεξεργασίας 
αέρα. Η απαγωγή του αέρα γίνεται μέσω ενός ξεχωριστού δικτύου αεραγωγών, παίρνοντας κίνηση 
από ανεμιστήρες. 
 
Προκειμένου να μειωθούν τα ψυκτικά φορτία κατά τη διάρκεια της ημέρας, γίνεται νυκτερινός 
εξαερισμός, μέσω της λειτουργίας 16 κρυφών υποδαπέδιων ανεμιστήρων προσαγωγής και 16 
κρυφών υποδαπέδιων ανεμιστήρων απαγωγής σε κάθε όροφο. Αυτή η πρό-ψυξη του κτιρίου με 
νυκτερινό μηχανικό εξαερισμό έχει σχεδιασθεί να πραγματοποιεί 30 εναλλαγές αέρα την ώρα, από 
τις 21:30 έως τις 07:00, όταν αυτό κρίνεται κατάλληλο. Η νυκτερινή λειτουργία απενεργοποιείται, 
όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 25ºC. Επιπλέον, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα 
παραθυρόφυλλα παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της νύκτας, προκειμένου να αυξήσουν τη 
μεταφορά θερμότητας μεταξύ των εσωτερικών χώρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επίσης, 
το κτίριο διαθέτει 48 διπλής ταχύτητας ανεμιστήρες οροφής, ελεγχόμενους με το χέρι, έτσι ώστε 
να επεκτείνεται η ζώνη άνεσης από τους 25 στους 29ºC.  
 
Πίνακας 24 - Χαρακτηριστικά αντλίας θερμότητας 

Είδος  CXAD 209/R 
Εμπορικό σήμα TRANE 
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) (mm) 3785 x 2100 x 2750 
Λειτουργικό Βάρος (kg) 3600 
Αριθμος κυκλωμάτων ψύξης 2 
Περιγραφή  Ημι-ερμητικοί, εμβολοφόροι συμπιεστές, βαλβίδες αναρρόφησης 

δακτυλιοειδούς τύπου  και βαλβίδες εκκένωσης 
 

 
Σχήμα 44 - Άποψη της αντλίας θερμότητος 

8.3.7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΨΥΞΗΣ 

Οι δεξαμενές αποθήκευσης πάγου είναι παγολεκάνες LEVLOAD Μοντέλο 1190, 
κατασκευασμένες από την Calmac Manufacturing Corp. Αποτελούνται, βασικά, από ένα 
κυλινδρικό δοχείο, κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο με τον πυθμένα  και 
τις πλευρές του δοχείου μονωμένες με επίστρωση πολυουρεθάνης και το πάνω μέρος καλυμμένο 
με μια επένδυση αλουμινίου, πάχους 0,8 cm και έναν ελικοειδή εναλλάκτη θερμότητας, 
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αποτελούμενο από σωληνώσεις πολυαιθυλενίου, διατεταγμένες σε πολλαπλά παράλληλα 
κυκλώματα, με ροές αντίθετης κατεύθυνσης σε εφαπτόμενους σωλήνες. 
 
 
 
 
Πίνακας 25 - Χαρακτηριστικά και απόδοση παγολεκανών 

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης  
(kWh) 

669 

Χωρητικότητα λανθάνουσας αποθήκευσης  
(kWh) 

567 

Χωρητικότητα αισθητής αποθήκευσης  
(kWh) 

98 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  (ºC) 38 
Ψυκτική ισχύς   (kW) 60 
Μέγεθος  (διάμετρος/ύψος)   (mm) 2262 / 2540 
Βάρος (κενό/πλήρες)   (kg) 704 / 7598 
Φορτίο ανά m2  (kg/m2) 2200 

 

 
Σχήμα 45 - Άποψη των δεξαμενών αποθήκευσης 

8.3.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Το παρακάτω σχήμα δείχνειτις μηνιαίες τιμές της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από το κτίριο της 
Aβαξ για σκοπούς θέρμανσης και ψύξης. Βασίζεται σε αποτελέσματα που ελήφθησαν από τη 
δυναμική προσομοίωση του κτιρίου με το λογισμικό πακέτο για Η/Υ TRNSYS 14.2. 
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Αποθήκευση χωρίς Αποθήκευση  
Σχήμα 46 - Ετήσια ζήτηση ηλεκτρισμού για ψύξη/θέρμανση 

Είναι φανερό από τα αποτελέσματα που δείχνονται στο σχήμα 46, ότι η ζήτηση ηλεκτρισμού στην 
περίπτωση αποθήκευσης ψύξης είναι ελαφρά μεγαλύτερη (9%) από αυτή χωρίς αποθήκευση 
ψύξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας θερμότητας πέφτει 
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στην περίπτωση των χαμηλών θερμοκρασιών που απαιτούνται για τη φόρτιση των παγολεκανών 
και επομένως είναι μικρότερος από το συντελεστή απόδοσης της αντλίας θερμότητας που 
λειτουργεί στις μεγαλύτερες θερμοκρασίες που απαιτούνται στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
αποθήκευση ψύξης. 
 
Όμως, παρά την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, η μετατόπιση του ψυκτικού φορτίου τη 
νύκτα και συνεπώς η μέιωση της μέσης ημερήσιας αιχμής, επέτρεψε στο χρήστη να ωφεληθεί από 
το ευνοϊκό B2 τιμολόγιο της Ελληνικής Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του κόστους ηλεκτρισμού περίπου κατά 8%. Η μείωση του κόστους αναμένεται να είναι 
ακόμη μεγαλύτερη στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σύστημα μερικής αποθήκευσης. 

8.3.9 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1) Το κτίριο σχεδιάστηκε και κτίσθηκε με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, η 
οποία επιδιώκει μικρή κατανάλωση ενέργειας με υψηλά επιπεδα άνεσης. Οι διατάξεις που 
χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν: μεγιστοποίηση του φυσικού φωτισμού, φυσικό εξαερισμό 
και αποτελεσματική σκίαση. 

2) Ο σκοπός, όσον αφορά τη θερμική σχεδίαση του κτιρίου, ήταν να αποφευχθεί/ελαχιστοποιηθεί 
η χρήση κλιματισμού με τη βοήθεια ηλεκτρολογικών κα μηχανολογικών εγκαταστάσεων κα 
εξοπλισμού, όπως: σύστημά BMS, τεχνητός φωτισμός μικρής κατανάλωσης ενέργειας, 
νυκτερινός εξαερισμός για ψύξη και ένα σύστημα πλήρους αποθήκευσης ψύξης. 

3) Το σύστημα πλήρους αποθήκευσης ψύξης επιτρέπει τη μεταφορά της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη από τις ώρες της ημέρας σε αυτές της νύκτας. 

4) Η μεταφορά της κατανάλωσης ενέργειας στις νυκτερινές ώρες ανακουφίζει την Ελληνκή 
Επιχείριση Ηλεκτρισμού από μια σημαντική ζήτηση ενέργιας κατά τη διάρκεια των ωρών 
αιχμής της ημέρας. 

5) Το τρέχον τιμολόγιο της ΔΕΗ έχει σαν απποτέλεσμα ένα μικρότερο κόστος ενέργειας ανά 
kWh για το χρήστη με αποθήκευση ψύξης. 

6) Το σύστημα πλήρους αποθήκευσης ψύξης έχει μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση από τη 
συμβατική ψύξη, εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης της αντλίας θερμότητας, κατά τη φόρτιση 
των παγολεκανών. 

7) Προκειμένου να προωθήσει τα συστήματα αποθήκευσης ψύξης, θα πρέπει να πεισθεί η ΔΕΗ 
να εισάγει περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές τιμολογίου, όπως τα τιμολόγια πολλαπλών 
ζωνών. 

8) Με τα παρόντα τιμολόγια της επιχείρισης ηλεκτρισμού (B2), η λύση της μερικής αποθήκευσης 
είναι προτιμητέα σε σχέση με την πλήρη αποθήκευση. 

9) Η προσομοίωση του κτιρίου με τη χρήση του λογισμικού πακέτου TRNSYS έδωσε ψυκτικά 
και θερμικά φορτία σχεδόν 20% μικρότερα από αυτά του εγχώριου τεχνικού λογισμικού 
πακέτου, που χρησιμοποιήθηκε από την εγχώρια τεχνική εταιρία παροχής υπηρεσιών. 

10) Για πρώτη φορά στην Ελλάδαέχειεγκατασταθεί μια διπλής-χρήσης αντλία θερμότητας 
(θέρμανση και ψύξη) που επιπλέον χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των παγολεκανών. 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα συστήματα, προκύπτει είτε στα πρώτα στάδια  των 
έργων νέων μονάδων κλιματισμού HVAC, επιτρέποντας έτσι να ενσωματωθεί η σχεδίαση των 
συστημάτων αυτών στη σχεδίαση του κτιρίου, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το δυναμικό 
της αποθήκευσης είτε σε μεταγενέστερες εφαρμογές αναμόρφωσης. Αξιολογώντας τις συνθήκες 
για την εφαρμογή τους, τα παρακάτω σενάρια θα μπορούσαν να κριθούν κατάλληλα: 
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1) Έργα για νέα κτίρια και εγκαταστάσεις κλιματισμού HVAC (αυτόνομα κτίρια ή αυτά που έχουν 
κοινές υπηρεσίες κλιματισμού κατά ομάδες κτιρίων - όπως τα περιφερειακά συστήματα 
κλιματισμού). 

2) Η μετατροπή σε κεντρικά συστήματα εκείνων των συστημάτων κλιματισμού, των οποίων η 
αρχική σχεδίαση αποσκοπούσε σε μια διανεμημένη θερμική παραγωγή. 

3) Βελτιστοποίηση των συστημάτων ενέργειας με τη χρήση μηχανών αναστρέψιμης ψύξης για 
κλιματισμό στις περιόδους ενδιάμεσων εποχών, με φόρτιση των δεξαμενών ψύξης κατά τη 
διάρκεια των περιόδων θέρμανσης για ενδεχόμενη χρήση στις περιόδους ανάγκης ψύξης της 
ημέρας. 

4) Συμπαραγωγή κρύου και ζεστού νερού για μεγάλες μονάδες (ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα κτλ) 
με τη χρήση ενός υδρόψυκτου ψύκτη, όπου οι παγολεκάνες εξασφαλίζουν τη λειτουργία της 
παραγωγής ζεστού νερού. 

5) Προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα εγκατάσταση σταθμού παροχής ηλεκτρικής ισχύος, κατά 
την αναμόρφωση ενός κτιρίου και ενώ η ισχύς του υπάρχοντος σταθμού ήδη χρησιμοποιείται 
πλήρως. 

6) Πιθανότητα να δημιουργηθεί δίκτυο αγωγών ψυχρού αέρα, αν και όταν αυτό καταστεί 
αναγκαίο, κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε αύξηση του μη κατοικήσιμου χώρου, λόγω του 
μεγέθους των αεραγωγών. 

7) Αύξηση της Ισχύος της Εγκατάστσης Ψύξης, λόγω της αύξησης των θερμικών αναγκών στο 
κτιρίο. 

8) Αντικατάσταση των παλαιών ψυκτών ή αυτών που δεν εππιδέχονται επισκευή. 

9) Η ανάγκη για αντικατάσταση του ψυκτικού για περιβαλλοντολογικές αιτίες, όταν υπάρχει 
πρίπτωση το υγρό αντικατάστασης να ελαττώσει την ισχύ του ψύκτη. 

10) Χρήση των συστημάτων αποθήκευσης, έτσι ώστε να  εξασφαλίζουν ένα εφεδρικό σύστημα 
ψύξης, προκειμένου να διατηρήσουν μια αίθουσα συστημάτων υπολογιστών συνεχώς σε 
λειτουργία.. 

11) Η ανάγκη μείωσης του κόστους λειτουργίας με τη χρήση του ηλεκτρισμού. 

 
Γενικά πάντως, τα συστήματα αποθήκευσης ψύξης, αν και βασίζονται σε καλά γνωστές, 
αποδεδειγμένες τεχνολογίες, δεν έχουν ακόμη επιτύχει ένα ρυθμό διείσδυσης συμβατό με τη 
δυνατότητα που έχουν, στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα). Μόνο 
72 μονάδες λειτουργούν σήμερα ή πρόκειται να αρχίσουν να λειτουργούν, φτάνοντας, αθροιστικά, 
σε μια χωρητικότητα αποθήκευσης της τάξης των 502 MWh.  Οι συγκεκριμένες μονάδες επέφεραν 
μια 40% μείωση των αναγκών ονομαστικής εγκατεστημένης ισχύος. Εργολάβοι κα μελετητές θα 
πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στα οφέλη τα οποία σχετίζονται με την εγκατάσταση συστημάτων 
αποθήκευσης ψύξης έτσι, ώστε να βελτιώσουν το ρυθμό διείσδυσης αυτών των τεχνολογιών.  
 
Προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια αυτή της ευαισθητοποίησης, το πρόγραμμα αυτό όρισε 
σαν έναν από τους κύριους αντικειμενικούς του στόχους την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας 
διαστασιολόγησης η οποία έλαβε υπόψη της τις καιρικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία θα πρέπει να είναι ακριβής, όσον αφορά τις φυσικές αρχές που διέπουν 
τη μέθοδο υπολογισμού, αλλά επίσης και όσο το δυνατό πιο απλοποιημένη, ώστε να μπορεί 
εύκολα να υιοθετηθεί από τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται στη σχεδίαση τεχνικών 
εγκαταστάσεων σε κτίρια. Έτσι, σχεδιάστηκε η μεθοδολογία DISARFRIO (Απλοποιημένη 
Διαστασιολόγηση Συστημάτων Αποθήκευσης Ψύξης), η οποία έδωσε μια θετική ανταπόκριση 
στην πρόκληση που τέθηκε αρχικά.  
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Η συγκεκριμένη μεθοδολογία στηρίζεται σε αποδεδειγμένες φυσικές αρχές και μοντέλα, 
εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία του τελικού μοντέλου. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεισφέρει σε 
μια πιο ακριβή διαστασιολόγηση των συστημάτων αποθήκευσης ψύξης. Ελπίζουμε, επίσης, ότι οι 
διανομείς και οι κατασκευαστές αυτής της τεχνολογίας, καθώς και οι σχεδιαστές συστημάτων 
Θέρμανσης-Αερισμού-Κλιματισμού (HVAC), θα υιοθετήσουν αυτό το υπολογιστικό μοντέλο σαν 
ένα μέσο για τη χρησιμοποίηση ομοιόμορφων κανόνων στον προσδιορισμό του μεγέθους των 
συστημάτων αποθήκευσης ψύξης.  
 
Αν και αυτή η μεθοδολογία είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην προώθηση αυτών των τεχνολογιών, 
θα πρέπει να αναπτυχθούν άλλοι μηχανισμοί για να βελτιώσουν τη διείσδυσή τους στην αγορά. 
Ακόμη περισσότερο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ανάμιξη και άλλων παραγόντων (κυρίως 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς η χρήση αυτών των τεχνολογιών μπορεί να έχει μια 
σοβαρή επίπτωση στο σύστημα παραγωγής ισχύος –επάγοντας μεγαλύτερα επίπεδα διαχειριστικής 
απόδοσης.  
 
Η δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας, με την υποστήριξη 
προγραμμάτων Διαχείρισης με Βάση τη Ζήτηση (DSM) είναι μια θεμελιώδης προϋπόθεση για τη 
βελτιστοποίση των λειτουργιών μιας ενεργειακής μονάδας και τη μείωση της ενεργειακής έντασης, 
καθώς μπορεί να βοηθήσουν στο να μειωθεί η εξάρτηση από την ενέργεια και η 
περιβαλλοντολογική ρύπανση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα συστήματα αποθήκευσης 
ψύξης συνδέθηκαν με τα συστήματα κλιματισμού HVAC των κτιρίων. Στην πραγματικότητα, 
μειώνουν την ηλεκτρική ισχύ που έχει προδιαγραφεί γι' αυτά από το δίκτυο, μετατοπίζοντας τις 
λειτουργίες του ψύκτη σε περισσότερο ευνοϊκές ώρες εργασίας, δημιουργώντας, έτσι, περισσότερο 
αποδοτικά καθεστώτα λειτουργίας για τους συγκεκριμένους ψύκτες. Ως αποτέλεσμα, το κόστος 
λειτουργίας της εγκατάστασης μειώνεται (όφελος του χρήστη) και βελτιώνεται συνολικά η 
κατανομή του φορτίου (όφελος του διανομέα ηλεκτρισμού).  
 
Τέλος, η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία με σημαντικές 
εισηγήσεις, αναπτύσσοντας τις τεχνικές λύσεις που απαιτούνται για την επαρκή εγκατάσταση και 
λειτουργία των συστημάτων αποθήκευσης ψύξης – κυρίως, με περισσότερο αποδοτικούς 
μηχανισμούς ελέγχου, στηριζόμενοι, πιθανώς, σε προγνωστικά μοντέλα. 
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