Αν στη διαµόρφωση του εσωτερικού κλίµατος
το ζητούµενο είναι η Εξοικονόµηση Ενέργειας,
τότε, η απάντηση είναι µόνο µία!

Η

κατασκευή ενός παθητικού κτηρίου προϋποθέτει από τη µια το κατάλληλα µονωµένο κέλυφος
του κτηρίου και από την άλλη ένα ολοκληρωµένο σύστηµα εξαερισµού που θα διαχειρίζεται την
απρόσκοπτη ροή αέρα στο χώρο για την εξασφάλιση της
ποιότητας του αέρα και των συνθηκών άνεσης χωρίς τη δηµιουργία ανεπιθύµητων ρεύµατων. Όσο πιο ενισχυµένο είναι το κέλυφος του κτηρίου, τόσο µειώνονται οι ενεργειακές
απώλειες και ο φυσικός αερισµός του κτηρίου καθιστώντας
έτσι επιτακτική τη χρήση συστηµάτων µηχανικού αερισµού
και εναλλακτών θερµότητας (Mechanical Ventilation and
Heat Recovery Systems - MVHR).

Τα συστήµατα µηχανικού αερισµού και
εναλλακτών θερµότητας (MVHR) διασφαλίζουν
την ποιότητα του αέρα στο χώρο και
προσφέρουν ανάκτηση ενέργειας έως και 94%.

Συστήµατα εξαερισµού και
ανάκτησης θερµότητας στην πράξη
Τα συστήµατα MVHR περιλαµβάνουν ανεµιστήρες που
αποµακρύνουν τον υγρό και ρυπασµένο αέρα από τα
’’υγρά’’ δωµάτια (κουζίνα, WC) και παράλληλα προσάγουν
προκλιµατισµένο-φρέσκο αέρα στους χώρους διαβίωσης
του σπιτιού (κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, καθιστικό). Η θερµότητα από το ρεύµα αέρα που εξάγεται ανακτάται µέσω ενός
εναλλάκτη από το ρεύµα προσαγωγής χωρίς τα δύο αυτά
ρεύµατα να αναµειγνύονται. Έτσι, µειώνεται η απαιτούµενη
ενέργεια για την ψύξη ή τη θέρµανση του αέρα προσαγωγής.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα αυτών των µονάδων είναι ο υψηλός βαθµός απόδοσης έως και 94%, η δυνατότητα κάλυψης
πολλών δωµατίων, η λειτουργία by-pass για το δροσισµό
τους καλοκαιρινούς µήνες, η δυνατότητα χρονοπρογραµµατισµού και ασύρµατου χειρισµού, η ευκολία εγκατάστασης χάρη στο χαµηλό προφίλ, η αθόρυβη λειτουργία, η ευκολία συντήρησης των φίλτρων και η υψηλή αισθητική τους.
Για τη βελτιστοποίηση των συστηµάτων και την αύξηση
της εξοικονόµησης ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και ρύθµισης της λειτουργίας µέσω ολοκληρωµένου συστήµατος αυτοµατισµού. Το σύστηµα DCV
(Demand Controlled Ventilation) προβλέπει τη χρήση εξελιγµένων ρυθµιστών ανεµιστήρων σε συνδυασµό µε αισθητήρες παρουσίας, βαλβίδες διπλής ροής, πρεσσοστάτες και

αισθητήρια ποιότητας αέρα ώστε να καλύπτονται οι ακριβείς απαιτήσεις αερισµού του κτηρίου ανά πάσα στιγµή µε
χαµηλό λειτουργικό κόστος και χωρίς τη σπατάλη ενέργειας.
Το σχεδιαστικό µοντέλο του παθητικού κτηρίου και η χρήση
MVHR κερδίζουν έδαφος, ειδικά στις περιπτώσεις νεόδµητων κατασκευών, χάρη στο µειωµένο λειτουργικό κόστος
παρέχοντας παράλληλα ασύγκριτα περιβαλλοντικά οφέλη.
Ο κατασκευαστικός οίκος Soler & Palau (S&P) - ως παγκόσµιος ηγέτης στο χώρο του εξαερισµού - προτείνει συστήµατα εξαερισµού και µονάδες ανάκτησης θερµότητας
που καλύπτουν κάθε ανάγκη. ∆ιατίθενται συστήµατα κατάλληλα για οικίες και µικρούς επαγγελµατικούς χώρους
έως µεγάλες µονάδες εξαερισµού επαγγελµατικής χρήσης.
Η υψηλή ποιότητα κατασκευής και η πιστοποιηµένη αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων της S&P έχει δοκιµαστεί
και στην πράξη σε πληθώρα εφαρµογών σε ολόκληρο τον
κόσµο, καθώς τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται και στις
5 ηπείρους τα τελευταία 50 χρόνια.
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Η εγκατάσταση ενός ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ προσφέρει:
• εξοικονόµηση ενέργειας έως και 55%
• µείωση των εκποµπών του CO2
• βελτίωση και σεβασµό στο περιβάλλον
Η ενέργεια είναι σπάνια και ακριβή. Μία από τις βασικές
προκλήσεις όλων των κατασκευαστών, είναι να παράγουν
αποτελεσµατικές συσκευές µε µειωµένη κατανάλωση
χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση της συσκευής.
Η S&P-Ventilation Group, παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά
εξαερισµού, προσβλέποντας στο µέλλον παρουσιάζει το
Energy Efficiency Ventilation System (EEVS).
Το EEVS αποσκοπεί στην εξοικονόµηση ενέργειας
σε εγκαταστάσεις εξαερισµού.
Η µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας επιτυγχάνεται µε την
εγκατάσταση Εναλλακτών Αέρα και του συστήµατος DCV.

Έτσι, επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας προσαρµοσµένη µε τις ανάγκες του χρήστη
και τις συνθήκες του χώρου.
Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιµοποιούνται συστήµατα εξαερισµού χαµηλής κατανάλωσης που συνεργάζονται µε µια
σειρά µηχανικών και ηλεκτρονικών “έξυπνων στοιχείων”
όπως:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ρυθµιστές ταχύτητας και συχνότητας
Αισθητήρια παρουσίας στο χώρο
Ανιχνευτές CO2
Ρυθµιστές θερµοκρασίας
Αισθητήρες υγρασίας
Μηχανοκίνητες περσίδες

Σε µετρήσεις που έγιναν υπολογίστηκε ότι στην
περίπτωση ενός µικρού γραφείου, το σύστηµα DCV
θα µπορούσε να εξοικονοµήσει έως και 1.750 € και
έως 9,5 τόνους εκποµπών CO2 σε ένα χρόνο!
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