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Οι αντλίε̋ θερµότητα̋ είναι συσκευέ̋ που λειτουργούν µε βάση την αντιστροφή του θερµοδυναµικού κύκλου και
αποτελούν πλήρη συστήµατα κλιµατισµού – θέρµανση̋. Οι συσκευέ̋ αυτέ̋
αφαιρούν θερµότητα από µία πηγή θερµότητα̋ µε τη βοήθεια ενό̋ εξατµιστή,
µειώνοντα̋ την θερµοκρασία του χώρου
όπου είναι εγκατεστηµένο̋ αυτό̋, ενώ
ταυτόχρονα το ψυκτικό µέσο που εισέρχεται µέσα στον εξατµιστή, σε υγρή µορφή, εξατµίζεται σε χαµηλή θερµοκρασία
και πίεση. Τo ψυκτικό µέσο κατόπιν
αναρροφάται από τον συµπιεστή, ο οποίο̋ καταναλώνοντα̋ ηλεκτρική ενέργεια
συµπιέζει τον ψυκτικό ατµό προκαλώντα̋ αύξηση τη̋ θερµοκρασία̋ και τη̋
πίεσή̋ του. Κατόπιν ο θερµό̋ ψυκτικό̋
ατµό̋, σε υψηλή πίεση και θερµοκρασία,
εκκενώνεται µέσα στον συµπυκνωτή,
όπου και αποδίδει θερµική ενέργεια 2,5
µε 3 φορέ̋ περίπου µεγαλύτερη από την
ηλεκτρική ενέργεια που έχει καταναλωθεί από τον συµπιεστή. Ο συµπυκνωτή̋
µε την σειρά του αποδίδει την ενέργεια
αυτή σε µία άλλη πηγή θερµότητα̋. Ανάλογα µε την λειτουργία που θέλουµε να
πετύχουµε (ψύξη ή θέρµανση) ο συµπυκνωτή̋ µετατρέπεται σε εξατµιστή και
αντίστροφα µε τη βοήθεια µια̋ ειδική̋
τετράοδη̋ βαλβίδα̋ που είναι ενσωµατωµένη στην αντλία θερµότητα̋. Έτσι,
κατά τη λειτουργία τη̋ ψύξη̋, η θερµότητα αναρροφάται από τον χώρο που
απαιτείται να κλιµατιστεί και αποδίδεται
σε µία εξωτερική πηγή θερµότητα̋ (αέρα̋, νερό, γη), ενώ κατά τη λειτουργία
τη̋ θέρµανση̋ η θερµότητα αναρροφάται από µία εξωτερική πηγή θερµότητα̋
(αέρα̋, νερό, γη) και αποδίδεται στον
χώρο που απαιτείται να θερµανθεί. Οι
αντλίε̋ θερµότητα̋, ανάλογα µε το
µέσο που χρησιµοποιούν για την µεταφορά τη̋ θερµότητα̋ και την εξωτερική
πηγή στην οποία προσδίδεται ή αναρροφάται η ενέργεια, κατατάσσονται στι̋
εξή̋ κατηγορίε̋:

•
•
•
•
•
•

Αέρα – αέρα
Αέρα – νερού
Νερού – αέρα
Νερού – νερού
Εδάφου̋ – νερού
Εδάφου̋ – Αέρα

Παρακάτω θα αναφερθούµε µόνο στου̋
συνηθέστερου̋ τύπου̋ που χρησιµοποιούνται στην χώρα µα̋ και πιο συγκεκριµένα στι̋ αντλίε̋ αέρα – αέρα και
αέρα – νερού. Σε επόµενο άρθρο µα̋
θα κάνουµε εκτενή αναφορά και στι̋
γεωθερµικέ̋ αντλίε̋ θερµότητα̋ (εδάφου̋ – νερού και εδάφου̋ – αέρα), που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα
τελευταία χρόνια.
Αντλίε̋ θερµότητα̋ αέρα-αέρα
Είναι ο πιο ευρέω̋ διαδεδοµένο̋ τύπο̋
αντλία̋ θερµότητα̋ στο εµπόριο και έχει
ω̋ κύριο χαρακτηριστικό ότι η µεταφορά
θερµότητα̋ γίνεται µόνο µέσω του αέρα
και µε την βοήθεια δύο µονάδων εξάτµι-
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ση̋ – συµπύκνωση̋ τύπου ανεµιστήρα
- στοιχείου. Ανάλογα µε την θέση του
επιµέρου̋ εξοπλισµού από τον οποίο
συγκροτείται τι̋ διακρίνουµε σε:
• Αυτόνοµε̋ (τύπου compact & τύπου
packaged), στι̋ οποίε̋ όλο̋ ο εξοπλισµό̋ (εξατµιστή̋, συµπιεστή̋,
συµπυκνωτή̋ κ.λ.π.) βρίσκεται µέσα
σε ένα ενιαίο κοινό κέλυφο̋.
• ∆ιαιρούµενε̋ (τύπου split), στι̋
οποίε̋ η εσωτερική µονάδα εξάτµιση̋-συµπύκνωση̋ τοποθετείται στον
κλιµατιζόµενο χώρο και η εξωτερική
µονάδα συµπίεση̋ – συµπύκνωση̋
– εξάτµιση̋ τοποθετείται στο εξωτερικό περιβάλλον. Η σύνδεση µεταξύ
του̋ γίνεται µε ψυκτικό δίκτυο από
ειδικέ̋ χαλκοσωλήνε̋ ανάλογη̋ διαµέτρου.
• Πολυδιαιρούµενε̋ (τύπου multi, VRV
η VRF), οι οποίε̋ αποτελούνται από
δύο ή και πολύ περισσότερε̋ εσωτερικέ̋ µονάδε̋ εξάτµιση̋ - συµπύκνωση̋, που τοποθετούνται σε διάφορου̋ κλιµατιζόµενου̋ χώρου̋, και
την εξωτερική µονάδα συµπίεση̋συµπύκνωση̋-εξάτµιση̋ που τοπο-
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∆οχείο
αδρανεία̋
πρέπει να
τοποθετείται
πάντα
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Η έναρξη λειτουργία̋ των
αντιστάσεων
θα πρέπει να

θετείται στο εξωτερικό περιβάλλον.
Η σύνδεση µεταξύ του̋ γίνεται µε
ψυκτικά δίκτυα από ειδικέ̋ χαλκοσωλήνε̋ ανάλογη̋ διαµέτρου.

γίνεται αυτόµατα, µέσω
εξωτερικού
θερµοστάτη

Η επιλογή του µεγέθου̋ των αντλιών
θερµότητα̋ αέρα – αέρα γίνεται από
του̋ καταλόγου̋ και του̋ πίνακε̋ απόδοση̋, σε διάφορε̋ συνθήκε̋ λειτουργία̋, του εκάστοτε κατασκευαστή, αφού
πρώτα προσδιορισθούν οι επιθυµητέ̋
συνθήκε̋ λειτουργία̋ και υπολογισθούν
αναλυτικά τα ψυκτικά φορτία και οι θερµικέ̋ απώλειε̋.
Η σωστή επιλογή µια̋ αντλία̋ θερµότητα̋ αέρα – αέρα γίνεται πάντα για
λειτουργία σε ψύξη, µε βάση το αισθητό
και το ολικό φορτίο, καθώ̋ και τι̋ επιθυµητέ̋ συνθήκε̋ λειτουργία̋ (συνήθω̋
για την Ελλάδα εξωτερική θερµοκρασία
+40oC, εσωτερική θερµοκρασία ξηρού
θερµοµέτρου +25oC και υγρού βολβού
+17,85oC, που αντιστοιχεί σε σχετική
υγρασία 50%).

Κατάλληλη είναι η αντλία θερµότητα̋
που η αισθητή και ολική απόδοσή τη̋
υπερκαλύπτει το αισθητό και ολικό
φορτίο στι̋ επιθυµητέ̋ συνθήκε̋ λειτουργία̋ που εµεί̋ έχουµε καθορίσει.
Αφού γίνει η επιλογή του µοντέλου που
καλύπτει τι̋ απαιτήσει̋ σε λειτουργία
ψύξη̋, γίνεται ο έλεγχο̋ απόδοση̋ του
σε λειτουργία θέρµανση̋, µε βάση τι̋
θερµικέ̋ απώλειε̋ και τι̋ συνθήκε̋
λειτουργία̋ που έχουν προσδιορισθεί
από εµά̋ (συνήθω̋ για την νότια Ελλάδα εξωτερική θερµοκρασία +0oC,
εσωτερική θερµοκρασία +20oC και την
βόρεια Ελλάδα εξωτερική θερµοκρασία
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-5oC, εσωτερική θερµοκρασία +20oC).
Αν το επιλεχθέν µοντέλο τυγχάνει να µην
καλύπτει τι̋ απαιτήσει̋ σε λειτουργία
θέρµανση̋ τότε, αν µεν υπάρχει άλλη
κύρια πηγή θέρµανση̋ που καλύπτει τι̋
θερµικέ̋ απώλειε̋ αγνοούµε την έλλειψη αυτή, αν όµω̋ δεν υπάρχει άλλη κύρια πηγή θέρµανση̋ τότε είτε θα πρέπει
να επιλέξουµε µεγαλύτερο µοντέλο ή
περισσότερε̋ µονάδε̋, είτε θα πρέπει
να προσθέσουµε ηλεκτρικέ̋ αντιστάσει̋ ανάλογη̋ ισχύο̋, προκειµένου να
καλυφθούν οι ελλείψει̋. Η δυνατότητα
προσθήκη̋ ηλεκτρικών αντιστάσεων σε
διάφορα µοντέλα, προβλέπεται από το
εργοστάσιο κατασκευή̋ του̋ και µπορεί
να ζητηθεί σαν πρόσθετο̋ εξοπλισµό̋.
Σε µοντέλα όµω̋ που δεν προβλέπεται
εργοστασιακά, µπορεί να τοποθετηθούν
πρόσθετε̋ αντιστάσει̋, αλλά µόνο σε
αντλίε̋ θερµότητα̋ αέρα-αέρα τύπου
packaged ή καναλάτε̋. Σε αυτή την περίπτωση οι αντιστάσει̋ τοποθετούνται
πάνω στον αεραγωγό προσαγωγή̋, µε
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτέ̋
θα δύναται να τεθούν σε λειτουργία µόνο
όταν λειτουργεί ο ανεµιστήρα̋ τη̋ εσωτερική̋ µονάδα̋ (απαιτείται υποχρεωτικά η τοποθέτηση πρόσθετου πιεζοστάτη
αέρα). Η έναρξη λειτουργία̋ των αντιστάσεων θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα, µέσω εξωτερικού θερµοστάτη που
τοποθετείται συνήθω̋ στο περιβάλλον
και ενεργοποιεί τι̋ αντιστάσει̋ όταν η
θερµοκρασία περιβάλλοντο̋ πέσει κάτω
από µία τιµή που έχει ορισθεί από εµά̋.
Ένα̋ επιπλέον έλεγχο̋ που θα πρέπει
να γίνει σχετικά µε την απόδοση τη̋
εκάστοτε αντλία̋ θερµότητα̋ αέρααέρα και αφόρα µόνο τι̋ µονάδε̋ τύπου
split, multi & vrv-vrf, είναι ο έλεγχο̋ µε
βάση τον συντελεστή µείωση̋ τη̋ απόδοση̋ λόγω του µήκου̋ των ψυκτικών
σωληνώσεων και τη̋ διαφορά̋ ύψου̋
µεταξύ τη̋ εξωτερική̋ και τη̋ εσωτερική̋ µονάδα̋.
Η εγκατάσταση των αντλιών θερµότητα̋ αέρα-αέρα θα πρέπει να γίνεται
υποχρεωτικά µε βάση τα τεχνικά εγχειρίδια και manual των κατασκευαστικών
οίκων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει
επίση̋ να δίνεται στην πλήρωση τη̋
εγκατάσταση̋ µονάδων τύπου split,
multi & vrv-vrf µε την σωστή ποσότητα
ψυκτικών υγρών, µε βάση το µήκο̋ των

ψυκτικών δικτύων και τι̋ απαιτήσει̋
του κατασκευαστή.
Αντλίε̋ θερµότητα̋ αέρα-νερού
Τι̋ αντλίε̋ θερµότητα̋ αέρα νερού τι̋
συναντάµε κυρίω̋ σε µεσαίε̋ και µεγάλε̋ εγκαταστάσει̋ κεντρικού κλιµατισµού
και η λειτουργία του̋ συνδυάζεται µε fan
coils και κλιµατιστικέ̋ µονάδε̋ αέρα νερού. Τελευταία συναντάµε τι̋ αντλίε̋
θερµότητα̋ και σε εγκαταστάσει̋ ενδοδαπέδια̋ θέρµανση̋ και δροσισµού,
λόγω τη̋ πολύ καλή̋ ενεργειακή̋ του̋
απόδοση̋. Το κύριο χαρακτηριστικό του̋
είναι ότι η µεν µεταφορά θερµότητα̋
από και προ̋ τον χώρο γίνεται µέσω του
νερού, η δε µεταφορά θερµότητα̋ από
και προ̋ το περιβάλλον γίνεται µέσω του
αέρα. Κύρια συστατικά εξαρτήµατα µια̋
αντλία̋ θερµότητα̋ αέρα – νερού είναι
-εκτό̋ από τον συµπιεστή και την τετράοδη βαλβίδα αντιστροφή̋ του κύκλου- ο
εναλλάκτη̋ ψυκτικού ρευστού – νερού,
µέσω του οποίου τροφοδοτούνται τα fan
coils και οι κλιµατιστικέ̋ µονάδε̋, καθώ̋ και η µονάδα ανεµιστήρα στοιχείου,
µέσω τη̋ οποία̋ γίνεται η µεταφορά
θερµότητα̋ από και προ̋ τον αέρα του
περιβάλλοντο̋.
Η επιλογή του µεγέθου̋ των αντλιών
θερµότητα̋ αέρα – νερού γίνεται από
του̋ καταλόγου̋ και του̋ πίνακε̋ απόδοση̋, σε διάφορε̋ συνθήκε̋ λειτουργία̋, του εκάστοτε κατασκευαστή, αφού
πρώτα προσδιορισθούν οι επιθυµητέ̋
συνθήκε̋ λειτουργία̋ και υπολογισθούν
αναλυτικά τα ψυκτικά φορτία και οι θερµικέ̋ απώλειε̋. Η σωστή επιλογή µια̋
αντλία̋ θερµότητα̋ αέρα – νερού γίνεται πάντα για λειτουργία σε ψύξη, µε
βάση το ολικό φορτίο αιχµή̋ του κτιρίου
και όχι το άθροισµα των µέγιστων φορτίων του κάθε επί µέρου̋ χώρου, και µε
βάση τι̋ επιθυµητέ̋ συνθήκε̋ λειτουργία̋ (συνήθω̋ για την Ελλάδα εξωτερική θερµοκρασία +40oC, θερµοκρασία
νερού στην έξοδο από την αντλία +7oC,
θερµοκρασία στην είσοδο τη̋ αντλία̋
+12oC).
Κατάλληλη είναι η αντλία θερµότητα̋
που η ολική απόδοση τη̋ σε ψύξη υπερκαλύπτει το ολικό ψυκτικό φορτίο αιχµή̋
του κτιρίου στι̋ επιθυµητέ̋ συνθήκε̋
λειτουργία̋. Αφού γίνει η επιλογή του
µοντέλου που καλύπτει τι̋ απαιτήσει̋
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σε λειτουργία ψύξη̋ γίνεται ο έλεγχο̋
απόδοση̋ του συγκεκριµένου µοντέλου σε λειτουργία θέρµανση̋, µε βάση
τι̋ συνολικέ̋ θερµικέ̋ απώλειε̋ του
κτιρίου και τι̋ συνθήκε̋ που έχουν
προσδιορισθεί (συνήθω̋ για την νότια
Ελλάδα εξωτερική θερµοκρασία +0oC,
θερµοκρασία νερού στην έξοδο από την
αντλία +45oC, θερµοκρασία στην είσοδο τη̋ αντλία̋ +40oC και την βόρεια
Ελλάδα εξωτερική θερµοκρασία -5oC,
θερµοκρασίε̋ εισόδου – εξόδου του νερού οι ίδιε̋). Αν το επιλεχθέν µοντέλο
τυγχάνει να µην καλύπτει τι̋ απαιτήσει̋
σε λειτουργία θέρµανση̋, οι ελλείψει̋
συνήθω̋ καλύπτονται από ηλεκτρικέ̋
αντιστάσει̋ που τοποθετούνται στο δοχείο αδρανεία̋ τη̋ εγκατάσταση̋ και
λειτουργούν αυτόµατα µέσω εξωτερικού
θερµοστάτη που τοποθετείται συνήθω̋
στο περιβάλλον και ενεργοποιεί τι̋ αντιστάσει̋, όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντο̋ πέσει κάτω από µία τιµή που έχει
ορισθεί από εµά̋.

κλιµατιστικών µονάδων και fan coils,
όσο και τη̋ αντλία̋ θερµότητα̋. Αν
κατόπιν του ελέγχου διαπιστωθεί ότι
δεν έχει γίνει κάποιο λάθο̋, τότε το πιθανότερο είναι η εκτό̋ ορίων συνολική
παροχή νερού να οφείλεται στο ότι η
επιλογή των fan coils και των κλιµατιστικών µονάδων για τον κάθε χώρο έχει
γίνει µε βάση το ψυκτικό φορτίο αιχµή̋
του, ενώ η επιλογή τη̋ αντλία̋ θερµότητα̋ έχει γίνει µε βάση το ολικό ψυκτι-

Για την εύρυθµη λειτουργία µια̋ αντλία̋ θερµότητα̋ αέρα – νερού απαιτείται
οπωσδήποτε να γίνουν δύο επιπλέον
έλεγχοι. Ο έλεγχο̋ τη̋ ροή̋ νερού στην
αντλία θερµότητα̋, καθώ̋ και ο έλεγχο̋
για την ελάχιστη ποσότητα νερού που
απαιτείται να υπάρχει εντό̋ του δικτύου
(σωλήνε̋, fan coils, κλιµατιστικέ̋ µονάδε̋, αντλία θερµότητα̋).

κό φορτίο αιχµή̋ του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή µπορούµε να µειώσουµε
την παροχή νερού προ̋ την εγκατάσταση κατά ένα µικρό ποσοστό, ώστε αυτή
να βρεθεί εντό̋ των προβλεπόµενων
από τον κατασκευαστή ορίων. Αυτό δεν
πρόκειται να προξενήσει κανένα πρόβληµα στην αποδοτική λειτουργία τη̋
εγκατάσταση̋, γιατί η αιχµή ψυκτικού
φορτίου του κάθε χώρου δεν εµφανίζεται ταυτόχρονα σε όλου̋ του̋ χώρου̋.
Ποτέ δεν πρέπει η παροχή νερού στην
εγκατάσταση να είναι έξω από τα όρια
που δίνει ο κατασκευαστή̋ τη̋ αντλία̋
θερµότητα̋, καθότι υπάρχει σοβαρό̋
κίνδυνο̋ δυσλειτουργιών και καταστροφή̋ βασικών τη̋ εξαρτηµάτων.
Η ελάχιστη ποσότητα νερού που πρέπει
να περιέχεται σε µία εγκατάσταση που
λειτουργεί µε αντλία θερµότητα̋ αέρα νερού είναι 3,5 lit/ΚW ψυκτική̋ απόδοση̋ τη̋ αντλία̋, για κοινέ̋ εφαρµογέ̋,
και 10 lit/ KW ψυκτική̋ απόδοση̋ τη̋
αντλία̋ για βιοµηχανικέ̋ εφαρµογέ̋
και εφαρµογέ̋ ψύξη̋, που ενδέχεται
να λειτουργούν µε χαµηλέ̋ εξωτερικέ̋
θερµοκρασίε̋.

Η απαιτούµενη για τη λειτουργία των
fan coils και των κλιµατιστικών µονάδων παροχή νερού πρέπει να βρίσκεται
εντό̋ των ορίων που δίνει ο κατασκευαστή̋, προκειµένου να λειτουργήσει
απρόσκοπτα η αντλία θερµότητα̋. Η
παροχή αυτή, σε περίπτωση που το
σύστηµα αυτοµατισµού τη̋ εγκατάσταση̋ λειτουργεί µε τρίοδε̋ βαλβίδε̋
προοδευτική̋ λειτουργία̋ ή καθόλου
ρύθµιση, ισούται µε το άθροισµα των
επιµέρου̋ παροχών των κλιµατιστικών
µονάδων και των fan coils. Αν η συνολική παροχή που θα προκύψει βρίσκεται
εντό̋ των αποδεκτών από τον κατασκευαστή ορίων, τότε η επιλογή µα̋
έχει ολοκληρωθεί. Αν όµω̋ η συνολική
παροχή που προκύψει βρίσκεται εκτό̋
των απαιτούµενων από τον κατασκευαστή ορίων, τότε θα πρέπει να γίνει ένα̋
επανέλεγχο̋ στην επιλογή, τόσο των
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Υπολογίζοντα̋ όλη την ποσότητα του
νερού που περιέχεται στην εγκατάσταση (σωλήνε̋, fan coils, κλιµατιστικέ̋

συσκευέ̋, αντλία θερµότητα̋) και συγκρίνοντά̋ την µε το αποτέλεσµα που
προκύπτει, βάσει του παραπάνω κανόνα, αν διαπιστωθεί έλλειµµα ποσότητα̋
νερού, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να
τοποθετηθεί πριν από τον κυκλοφορητή
τη̋ εγκατάσταση̋ δοχείο αδρανεία̋
αναλόγου µεγέθου̋.
Σύµφωνα µε την προσωπική µα̋ εµπειρία, δοχείο αδρανεία̋ πρέπει να τοποθετείται πάντα, ανεξάρτητα από το τι
θα προκύψει από τον παραπάνω έλεγχο
µια̋ και µέσω αυτού διασφαλίζεται η
εύρυθµη και οικονοµική λειτουργία τη̋
αντλία̋ θερµότητα̋ αέρα - νερού.
Η εγκατάσταση και σύνδεση µια̋ αντλία̋ θερµότητα̋ µε τα υδραυλικά και
ηλεκτρικά δίκτυα θα πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε την µελέτη, τα manual του
κατασκευαστικού οίκου, καθώ̋ και τι̋
οδηγίε̋ ειδικού στον κεντρικό κλιµατισµό επιβλέποντο̋ µηχανικού. Επίση̋, η
πρώτη εκκίνηση λειτουργία̋ τη̋ εκάστοτε αντλία̋ θερµότητα̋ αέρα – νερού θα
πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτηµένο
τεχνικό του προµηθευτή – αντιπροσώπου
(συνήθω̋ παρέχεται δωρεάν από τον
εκάστοτε προµηθευτή), παρουσία του
εγκαταστάτη και του επιβλέποντα µηχανικού. Αυτό επιβάλλεται να γίνει προκειµένου να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανά
λάθη ή παραλείψει̋ στην κατασκευή ή
πιθανά κατασκευαστικά ή λειτουργικά
προβλήµατα στην ίδια την αντλία θερµότητα̋. Η εκκίνηση χωρί̋ την παρουσία
εξουσιοδοτηµένου τεχνικού του προµηθευτή περικλείει το κίνδυνο έκπτωση̋
και µη αναγνώριση̋ από µέρου̋ του τη̋
εργοστασιακή̋ εγγύηση̋ τη̋ αντλία̋
θερµότητα̋.

