
  18/10/2012
  

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Με αφορµή τις συχνές ερωτήσεις σας «τι θα κάνετε για να ζεσταθείτε φθηνά» θα 
ήθελα να επικοινωνήσω µαζί σας αναφέροντας κάποιες απόψεις. 
 
Αν υπήρχε κάτι µαγικό θα το είχατε ήδη µάθει και δεν θα χρειαζόταν να ψάχνετε 
ακόµα. 
 
Ακούτε διάφορα από διάφορους.  Θέλετε να βάλετε ηλεκτρικό λέβητα, αντλία 
θερµότητας, λέβητα pellet, σόµπες pellet ή ξύλου, λέβητες ξύλου… Κουράστηκα και 
ακόµα δεν έγραψα τους λέβητες ιόντων τα σώµατα µαρµάρου τους θερµοποµπούς ή 
ατοµική µονάδα πετρελαίου, λέβητα αερίου αλλά επειδή δεν έχετε φυσικό αέριο τότε 
λέβητα υγραερίου, σώµατα υπέρυθρης ακτινοβολίας, κλιµατιστικά, ηλεκτρική 
δαπεδοθέρµανση…  Τώρα µπερδεύτηκα ακόµα και εγώ… και οι λέβητες ξύλου που 
είναι απλοί ή µε ανεµιστήρα, αεριοποίησης ή πυρόλυσης µε δοχείο αποθήκευσης ή 
όχι ???…  Μοναδικό κριτήριό σας.  Ο γείτονας και ο φίλος σας στο χωριό που το … 
έβαλε και σώθηκε… 
 
Εντάξει να κάνετε κάτι.  Αλλά µε αυτό που σας ταιριάζει που το αντέχετε και που 
µπορείτε.  Θέλετε να βάλετε pellet.  Καλή απόφαση.  Χώρο αποθήκευσης έχετε? Ή 
θα το πληρώσετε «πετρελαϊσιο».  Γιατί αν πάτε να αγοράσετε pellet τον ∆εκέµβρη 
και τον Γενάρη …απλά θα το µετανιώσετε αλλά θα είναι αργά  Άρα λοιπόν θέλετε 
αποθηκευτικό χώρο για το pellet και πολύ περισσότερο για το ξύλο.  
Λείπετε συχνά και αφήνετε την έγκυο σύζυγό σας µε τα παιδιά σπίτι και θέλετε να 
βάλετε λέβητα ξύλου.  Μάλλον πρέπει να σκεφτείτε κάτι άλλο καθώς η γυναίκα θα 
γεννήσει πρόωρα αν κατεβαίνει 3-4 φορές την ηµέρα να φορτώνει τον «ξυλολέβητα» 
 
Θα προσπαθήσω να σας δώσω παρακάτω µία εικόνα για τους τρόπους και τα µέσα 
θέρµανσης ώστε να δείτε αν σας ταιριάζει και αν το αντέχετε οικονοµικά 
 
Καταρχήν αν το σπίτι σας είναι παλιάς κατασκευής και αµόνωτο µην προχωράτε 
ΜΟΝΟ στην αλλαγή του συστήµατος θέρµανσης.  Πρέπει πρώτα να θωρακίσετε το 
σπίτι σας µε µόνωση και κουφώµατα-υαλοπίνακες.  Αν τα χρήµατά σας δεν φτάνουν 
για την µόνωση και την αλλαγή-εκσυγχρονισµό  του συστήµατος θέρµανσης τότε 
(δεν µας συµφέρει βέβαια) αλλά σας προτείνουµε να προχωρήσετε στο πρώτο µέρος: 
στο κλείσιµο της «τρύπας», στην ενεργοβόρα απώλεια θερµότητας που προέρχεται 
από την κακή ή ανύπαρκτη µόνωση. 
 
Όταν προχωρήσετε λοιπόν στο πρώτο βήµα και κλείσετε την «τρύπα» τότε µπορούµε 
να συζητήσουµε και για τις εναλλακτικές περιπτώσεις θέρµανσης και για συστήµατα 
βελτίωσης απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας. 
 
Ποιες είναι αυτές. 

 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ-ΚΕΦΑΛΕΣ-ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ 

Το ποιο απλό πράγµα που έχετε να κάνετε είναι να αλλάξετε τους διακόπτες των 
σωµάτων σας και να βάλετε θερµοστατικούς.  Αυτό επιτυγχάνετε µε ένα κόστος της 
τάξης των 50€ (µε ΦΠΑ) ανά σώµα.  Ταυτόχρονα µπορείτε να βάλετε θερµοστάτη µε 
σύστηµα PID (100-200€ αναλόγως το µοντέλο) ο οποίος έχει τη δυνατότητα να 
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εξοµαλύνει τη διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στο άνοιγµα-κλείσιµο των κοινών 
θερµοστατών. (υπάρχει σχετικό ενηµερωτικό PDF αρχείο στα SIEMENS).  Έτσι µε 
ένα κόστος 300-400€ αναλόγως τον αριθµό των θερµαντικών σωµάτων που θα µπουν 
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΟΧΙ ΟΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ) θερµοστατικοί 
διακόπτες-κεφαλές έχετε σηµαντική εξοικονόµηση και ουσιαστικά απόσβεση από τον 
πρώτο χρόνο. 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ.  ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΗΜΕΡΑ? 
Πολλοί ρωτάτε τι εξοικονόµηση θα κάνετε αν βάλετε ηλεκτρικούς λέβητες.  ΛΑΘΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗ.  Πρώτα ρωτήστε: Έχει τη δυνατότητα η τροφοδοσία του ρεύµατος από 
τη ∆ΕΗ στο σπίτι µας να «σηκώσει» ισχύ τέτοια ώστε να καλύψει µε (γενικώς) 
ηλεκτρικής ισχύος συσκευές, την ισχύ που απαιτούν τα θερµαντικά µου σώµατα?  Η 
απάντηση από την εµπειρία µας είναι ότι αν το διαµέρισµα είναι πάνω από 50-60 τµ 
και αναλόγως τη θέση του και τις ιδιότητές του (εξωτερικές τοιχοποιίες µονώσεις, 
οροφές δάπεδα κ.λ.π) ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ, 
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΥΣ και άλλα σχετικά που δεν µπορεί να σηκώσει το µονοφασικό 
ρεύµα, οπότε απαιτείται 3φασικό.  Αυτό γιατί απαιτείται ενέργεια περισσότερης 
ισχύος από 6-8 kw και µετατροπή που µόνο η ∆ΕΗ µπορεί να κάνει (µπορείτε να 
κάνετε αίτηση στη ∆ΕΗ για αυτοψία).  ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα προϊόντα ρεύµατος που 
χρησιµοποιούνται για θέρµανση (ηλεκτρικοί λέβητες, λέβητες ιόντων, θερµοποµποί, 
θερµοσυσσωρευτές, σώµατα µαρµάρου, υπέρυθρης ακτινοβολίας, ηλεκτρική 
ενδοδαπέδια και δεν ξέρω τι άλλο) ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η 
ΣΧΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 1ΚW : 1 KW ∆ΗΛΑ∆Η :  για 
κάθε KWH που αγοράζετε από την ∆ΕΗ σας αποδίδει 1KW για την θέρµανση του 
σπιτιού σας.  Μόνο τα κλιµατιστικά που έχουν βαθµό απόδοσης (COP) 3 και 4 σας 
αποδίδουν αντίστοιχα 3 ή 4KW  για κάθε KWH που αγοράζετε από την ∆ΕΗ.  Για 
οτιδήποτε αντίθετο που σας ενηµερώνουν καλό είναι να ζητάτε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ και όχι διαβεβαιώσεις των πωλητών και των κατασκευαστών. 
Οι ηλεκτρικοί λέβητες από την εµπειρία µας και από τον παρακάτω υπολογισµό είχε 
πέρυσι εξοικονόµηση περίπου στο 15-20% 
 
Ας κάνουµε όµως ένα παράδειγµα: 
∆ιαµέρισµα 80τµ στη Θεσσαλονίκη µε 5 σώµατα 9,000kcal/h απαιτεί λέβητα 10kw: 
Απαιτείται 3φασικό και εννοείται και νυχτερινό.  Ας υποθέσουµε ότι η κυµαινόµενη 
kwh σε συνεργασία µε το νυχτερινό µας δίνει µία µέση τιµή 0,12€/kwh Εποµένος για 
8ωρη λειτουργία ανά ηµέρα µε 70% ενεργή λειτουργία του θερµοστάτη : 
10kw*8h*0,12€/kwh*0,70 = 6.72€/µέρα * 30 µέρες =202 * 6µήνες = 1210€  
 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ. ΜΥΘΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

… ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ 
Αν επισκεφτείτε το site της RADSON έχει ένα πολύ καλό video που εξηγεί µε πολύ 
ωραίο και παραστατικό τρόπο γιατί η θέρµανση µε αντλίες θερµότητας είναι πλέον 
συµβατές µε θερµαντικά σώµατα που ήταν σχεδιασµένα για υψηλές θερµοκρασίες: 
ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΑΝΕ ΟΙ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ  
Ένα σώµα που δουλεύει µε θερµοκρασία προσαγωγής 80°C και αποδίδει 1000 Kcal/h 
όταν του αλλάξω τη θερµοκρασία προσαγωγής σε 55°C η απόδοσή του πέφτει στο 
50%  αποδίδει δηλαδή 500 kcal/h.  Αν η εγκατάσταση των σωµάτων είναι σωστή 
(χιούµορ είναι αυτό) και είναι βάσει της µελέτης (ξανά χιούµορ) του µηχανικού που 
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πληρώσατε να σας την κάνει (εδώ µπορείτε να γελάσετε και δυνατά) τότε τα σώµατα 
πρέπει να αλλαχτούν ΑΝ ∆ΕΝ ΘΩΡΑΚΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΤΕ 
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ (ξαναπηγαίνουµε στην αρχή του άρθρου που λέγαµε για την «τρύπα»)  
Αν προβείτε σε µόνωση ναι θα υπάρξει συµβατότητα αντλίας θερµότητας και 
θερµαντικών σωµάτων ΚΑΤΟΠΙΝ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. 
Επειδή τα σώµατα όµως τα βάλατε πλούσια και υπερδιαστασιολογηµένα (εδώ σας 
κόπηκε το γέλιο µάλλον γιατί θυµηθήκατε και τον υπερδιαστασιολογηµένο λέβητα 
που σήµερα υπερπληρώνετε σε καύσιµα) ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΕΝ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ.  Σε άλλες περιπτώσεις όµως, γιατί και εδώ 
χρειάζεται µελέτη σήµερα, για να ανακαλύψουµε ποιος είναι ο βαθµός 
υπερδιαστασιολόγησης που έγινε, µε βάση τα στοιχεία του σπιτιού σας και αν είναι 
ικανή η υπερδιαστασιολόγηση αυτή να καλύψει το σπίτι µε σύστηµα χαµηλών 
θερµοκρασιών.  Σε κάθε περίπτωση όµως : ΕΙΣΑΣΤΕ ∆ΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ  ΝΑ 
ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5.500-7.000€ ΓΙΑ ΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 ΤΜ 
ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 4-5 ΕΤΩΝ?  Γιατί αυτό που δεν σας λένε είναι ότι ο βαθµός 
απόδοσης των αντλιών θέρµανσης είναι στο 1,8-2,2 σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 
γύρω στους 0°C και θερµοκρασία προσαγωγής στους 55°C.  Εποµένως είναι 
διαφορετικός ο χρόνος απόσβεσης στις εγκαταστάσεις χαµηλών θερµοκρασιών 
(δαπεδοθερµάνσεις, fan coils)  από τις εγκαταστάσεις µε θερµαντικά σώµατα. 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ: ΠΕΤΥΧΕ ΣΤΟΝ ΓΕΙΤΟΝΑ 
ΑΡΑ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ (εδώ πηγαίνει το … πολύ ξύλο).  Το κάθε 
σπίτι, η κάθε εγκατάσταση έχει τις ιδιαιτερότητές της και πρέπει να απευθυνθείτε σε 
µηχανικούς γνώστες του αντικειµένου. 
Αυτά τα αναφέρω γιατί όπως όλοι οι κλάδοι έτσι και ο δικός µας πολλές φορές 
δυσφηµίζεται από «κακούς επαγγελµατίες».  Στο χώρο µας τα τελευταία χρόνια λόγω 
των νέων συστηµάτων µπήκανε και νέοι «επιχειρηµατίες».  Πουλάγανε παπούτσια 
ρούχα αλλά αυτά δεν έχουν σήµερα … ψωµί.  Έτσι λοιπόν ξεκινήσανε τη νέα 
δραστηριότητά τους να εισάγουν …  pellet και διάφορα τέτοια.  Εσείς δεν µπορείτε 
να τους ξέρετε αλλά εµείς τους ανακαλύπτουµε καθηµερινά.  ∆εν θέλω «κλειστό» το 
επάγγελµά µας αλλά δεν θέλω και «φρουτέµπορους» στον χώρο να το παίζουν ειδικοί 
(κατά τα άλλα δεν έχω κάτι µε την ευγενή αυτή τάξη) .   Έκανα µία έρευνα γιατί 
ερχόσασταν στο κατάστηµά µου και µου λέγατε «περίεργα» πράγµατα.  ∆εν ξέρω αν 
είναι αντιδεοντολογικό αλλά έκανα λοιπόν τον πελάτη σε µία περίπτωση.  Οι 
διάλογοι παρακάτω είναι πραγµατικοί και έγιναν µε πωλήτη αντλιών θερµότητας και 
µάλιστα συµβατικούς (όχι inverter) χωρίς πιστοποίηση αποδόσεων :  
«πελάτης» : γεια σας.  Αυτή είναι αντλία θερµότητας? 
πωλητής : µάλιστα. 
«πελάτης» Πόσο κοστίζει. 
πωλητής Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σας?  
«πελάτης» 105. 
πωλητής Θέλετε αυτήν µαζί µε αυτό το δοχείο (µα πώς το κατάλαβε δεν του είπα 
ούτε που είναι ούτε τον όροφο ………..??????????) και κοστίζει 4500€. (το δοχείο 
πάλι καλά το δίνανε γιατί η αντλία ήταν συµβατική) 
«πελάτης» Την δίνεται και για σώµατα:  
πωλητής Βεβαίως.  Πιάστε να δείτε πόσο το ζεσταίνει.  (είχε βάλει δείγµα στο µαγαζί 
συνδεδεµένο µε την εξωτερική µονάδα να δουλεύει µέσα στο µαγαζί και όχι στο 
περιβάλλον!!!!!!!!!!!!) 
«πελάτης» Μάλιστα.  Πραγµατικά καίει.  Τι θερµοκρασίες δουλεύει και τι βαθµό 
απόδοσης έχει? 
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πωλητής Αποδίδει στους 55°C.  Ο βαθµός απόδοσης είναι περίπου 4 (εννοεί τον COP  
όλες οι σοβαρές εταιρίες έχουν COP άνω του 4 στους 35°C προσαγωγής) 
«πελάτης» Το σπίτι µου είναι στο Αµύνταιο και εκεί ξέρετε έχουµε χαµηλές 
θερµοκρασίες. 
Πωλητής: Μη φοβάστε.  Αποδίδει και στους -15°C.  Την βάλαµε σε ένα σπίτι στα 
Λαγυνά 240τµ και έκαψε 1200€ όλο το χρόνο. 
«πελάτης» Ναι αλλά τι βαθµό απόδοσης έχει  κάτω από τους -5°C 
πωλητής Τουλάχιστον  2,5 ( να σας ενηµερώσω ότι η HITACHI  που τη θεωρώ από 
τις κορυφαίες KAI EINAI INVERTER έχει κάτω από 2 στους 55°C ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ και 
EUROVENT δηλ πιστοποιητικό απόδοσης) 
«πελάτης» Μάλιστα πολύ ωραία (δεν έκρυβα λοιπόν τον ενθουσιασµό µου).  Τα 
σώµατά µου (εννοούσα τα θερµαντικά) δεν θα χρειαστούν αύξηση (εννοούσα 
υπερδιαστασιολόγηση) 
πωλητής Όχι βέβαια.  Ήδη τα σώµατα στα σπίτια µας είναι µεγαλύτερα κατά 30-40% 
ΣΧΟΛΙΑ : (… ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ) 
Η εταιρία µας δεν διαθέτει τόσο καλούς πωλητές.  ∆ιαθέτει όµως τεχνογνωσία 
υπευθυνότητα και  καλούς µηχανικούς.  ∆εν θα κάνουµε ρεκόρ πωλήσεων ούτε θα … 
κονοµήσουµε.  ∆εν θα παίξουµε µε τα χρήµατά σας, δεν το κάναµε ποτέ πόσο µάλλον 
αυτές τις εποχές.  Θα έχουµε όµως διάρκεια θα εξακολουθήσουµε να κάνουµε αυτό 
το επάγγελµα (µε όλες τις αντιξοότητες), θα επεκτείνουµε τις γνώσεις µας 
καθηµερινά (αλλιώς δεν γίνεται) και θέλουµε να έχουµε (αυτούς που έχουµε) 
ευχαριστηµένους πελάτες. 
Συµπέρασµα.  Η αντλία θερµότητας σε συνδυασµό µε σώµατα γίνεται σε καλά 
µονωµένα σπίτια, συµφέρει αλλά ο χρόνος απόσβεσης είναι περισσότερος  σε σχέση 
µε εγκαταστάσεις χαµηλών θερµοκρασιών(πχ ενδοδαπέδια), ενδεχοµένως κάποια 
σώµατα χρειάζεται να αλλαχτούν και να τοποθετηθούν µεγαλύτερα, απαιτείται αντλία 
θερµότητας INVERTER ΜΕ EUROVENT η οποία αποδεδειγµένα να δουλεύει στους 
55°C και απαιτείται ικανότατο backup (αντιστάσεις ή λέβητας) ειδικά σε µέρη µε 
εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες. 
 
Το κόστος τοποθέτησης ανάλογα µε την αντλία την ισχύ της και τον τύπο της σε ένα 
σπίτι 100τµ στην Θεσσαλονίκη χωρίς αλλαγή σωµάτων µπορεί να ξεκινήσει από 
5000€. 
 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ  =  ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ 

Όσοι από εσάς είχατε την τύχη, την ενηµέρωση ή για οποιοδήποτε λόγο έχετε ήδη 
εγκαταστήσει θέρµανση δαπέδου ή fan coils υπολογισµένα για χαµηλές θερµοκρασίες 
η αντλία θερµότητας είναι ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ.  Αν η θέρµανσή σας έχει βάση το 
πετρέλαιο να µας επισκεφτείτε να βρούµε οικονοµικό τρόπο να εγκαταστήσετε 
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.  Αν µε τα παλαιότερα δεδοµένα η απόσβεση ήταν στα 3 
µε 4 χρόνια σήµερα µιλάµε για ακόµα λιγότερο (και ας αυξήσουν και 10 και 20% το 
ρεύµα) 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ.  Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ 

Τα γνωστά split- άκια.  Έχουµε εγκαταστήσει χιλιάδες.  Έχουµε πουλήσει δεκάδες 
χιλιάδες.  Όχι όµως για 100% θέρµανση, ειδικά στις περιοχές µας (Βόρεια Ελλάδα) 
αλλά για ψύξη και για  υποβοήθηση θέρµανσης.  Όχι γιατί δεν κάνουν ή γιατί δεν θα 
αποδώσουν αλλά γιατί δεν µου αρέσει (προσωπικά) η θέρµανση µε αέρα.  ∆εν παύει 

όµως να είναι κάτι προσωπικό.  Ας προσγειωθούµε.  Σήµερα κοιτάµε δυστυχώς 
πρώτα την τσέπη µας και τι θα κάνουµε για να ζεσταθούµε.  ∆υστυχώς έχει πάει σε 
δεύτερο στάδιο η ευεξία.  Αλήθεια πόσοι από εσάς ή γνωστοί και φίλοι σας την 

βγάλανε πέρυσι µε τον θερµοστάτη στους … 16°C? Πόσοι κρατήσανε «κλειστά τα 
δωµάτια» και κοιµόντουσαν παρέα στο σαλόνι µε το τζάκι για να µην κρατάνε τα 

θερµαντικά σώµατα ανοιχτά? Πέρυσι µε 1000€/τόνο.  Φέτος µε 1400€/ τόνο ?(δεν θα 
συνεχίσω για να µην πολιτικοποιήσω το θέµα). 

Αυτή την στιγµή η θέρµανση µε κλιµατιστικά (inverter βεβαίως) είναι η 
τεχνοοικονοµικότερη.  Με COP που ξεκινάνε από 4-4,5 (στους 7°C εξωτερική 
θερµοκρασία) και κόστος για ένα σπίτι 80-100τµ 1500-2500€ (3-4 µηχανήµατα 
FUJITSU Ή GREE) η κατανάλωση είναι ασύγκριτα χαµηλότερη από οτιδήποτε άλλο. 
Ας κάνουµε ένα παράδειγµα. 
Ένα 9άρι καταναλώνει 0,7kw/h 
Ένα 18άρι καταναλώνει 1.5kw/h 
Αν σε ένα σπίτι εγκαταστήσουµε δύο κλιµατιστικά  9άρια και ένα 18άρι µε 10 ώρες 
ΠΛΗΡΗ λειτουργίας την ηµέρα τότε µε µέσο όρο αξίας ρεύµατος 0.12€/ kwh: 
(2*0,70+1*1,5)kw * 10h*0.12€/kwh = 3.48€/ ηµέρα *30 = 104€/µήνα = 626€ το 
6µηνο. 
 
 
 

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


