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No 22       ΟΤΩΒΡΙΟΣ   2004 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Το Σωµατείο διοργανώνει στην Αθήνα εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «∆ιανοµή Αέρα & 
Φίλτρανση» την Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου, 2004 µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Clima Comfort 
Components ΕΠΕ (TROX). Το αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής παρουσιάζονται 
στην συνέχεια. Οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα µέλη και φίλους του Ελληνικού 
Παραρτήµατος. Όσοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει την δήλωση συµµετοχής τους δεν χρειάζεται να δηλώσουν και 
πάλι το ενδιαφέρον τους. 
 

Το 3ο Ετήσιο Συνέδριο (Annual Regional Conference � ARC) των παραρτηµάτων και των µελών της 
Γεωγραφικής Περιοχής RAL (Region-at-Large) της ASHRAE διοργανώθηκε µε επιτυχία στο Νέο ∆ελχί, Ινδία 
την περίοδο 25-27, Σεπτεµβρίου 2004. Το Ελληνικό Παράρτηµα εκπροσώπησε ο Γιάννης Παππάς. Συµµετείχε 
επίσης και ο Κώστας Μπαλαράς ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής περιοχής.  
 

Το επόµενο συνέδριο (ARC 2005) θα διοργανωθεί από το Ελληνικό Παράρτηµα στην Αθήνα, την περίοδο 25-
27 Σεπτεµβρίου, 2005. 
 

H οµάδα εργασίας για τη ∆ιαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής Συστηµάτων (Commissioning), µε 
πρόεδρο τον Τάκη Μεγαρίτη συνεχίζει το έργο της. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί του (! 210 3242253, " sigmami@acci.gr). 
 

Υπενθυµίζεται στα µέλη της ASHRAE που έχουν το βαθµό Associate Member ότι εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται για την προαγωγή τους στον επόµενο 
βαθµό του Member. 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. 
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ΜΕΛΗ ∆.Σ. 2004 - 2005 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2004-2005 

 

Πρόεδρος 
 

Κώστας Λύτρας  
Τηλ.: 210  6603300  

email: klytras@cres.gr 

 

Επόµενος Πρόεδρος 
 

Κώστας Κωστόπουλος 
Τηλ.: 210  3632334 

email: ccostop@ath.forthnet.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Γιάννης Παπαγρηγοράκης 
Τηλ.: 210  7258111 
email: jepa@tee.gr 

 

Γραµµατέας 
 

Άννα Ρηγοπούλου 
Τηλ.: 210  7258111 
email: jepa2@tee.gr 

 

Ταµίας 
 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος 

Τηλ.: 210  7210957 
email: dimitris@ashrae.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

email: lj2moore@attglobal.net 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Γιάννης Παππάς 
Τηλ.: 210  3660734 
email: gpapp@tee.gr 

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Α.Α. Αργυρίου, ! 2610 996141, " argiriou@physics.upatras.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ψύξης � Refrigeration:  
Ε. Μέξη, ! 210 9211950, " amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion:  
Π. Μεγαρίτης, 210 3242253, " sigmami@acci.gr 
 
Μεταφοράς Τεχνολογίας - Chapter Technology Transfer:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3229300, " sigmami@acci.gr 
 
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
L. Moore, ! 210 9824008, " ljmoore@attglobal.net  
 
Ελέγχου � Auditing:   
T. Νικολαϊδης, ! 210 7233444, " aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων � Nominating:  
I. Παππάς, ! 210 3660734, "  gpapp@tee.gr 
 
Υποδοχής � Reception:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
∆ηµοσιότητας � Publicity:  
Κ. Θεοφύλακτος, ! 210 8219118, " cgtheo@athena.domi.gr 
 
Συµµετοχής � Attendance:  
∆. Γιωτόπουλος, ! 210 8653519, "  dgiot@otenet.gr 
 
Εκδόσεων & Ενηµ/ικού Φυλλαδίου - Publications-Newsletter:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ιστορίας � Historical:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events:  
Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
Τµήµατα Παραρτήµατος � Chapter Section:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3242253, " sigmami@acci.gr 
 
∆ιαδικασίας Παραλαβής Συστηµάτων � Commissioning:  
Π. Μεγαρίτης, 210 3242253, " sigmami@acci.gr 

 
 
 

Συνεχίζει να υπάρχει µεγάλη ανάγκη να στελεχωθούν οι διάφορες επιτροπές του Παραρτήµατος. Όσοι συνάδελφοι 
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε κάποια επιτροπή και να συµβάλουν στην δραστηριοποίησή τους, µπορούν να 

επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΑ & ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ» 
Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE, µε την 
ευγενική υποστήριξη της εταιρείας Clima Comfort 
Components ΕΠΕ (TROX), διοργανώνει Εκδήλωση 
Τεχνικής Ενηµέρωσης µε θέµα «∆ιανοµή Αέρα & 
Φίλτρανση» την Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου, 2004, στο 
ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα. 
Το αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις 
συµµετοχής παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 
Οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα 
µέλη και φίλους του Ελληνικού Παραρτήµατος. Όσοι 
συνάδελφοι έχουν υποβάλει την δήλωση συµµετοχής 
τους δεν χρειάζεται να δηλώσουν και πάλι το 
ενδιαφέρον τους. 

 
Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων είναι απαραίτητη η 

συµπλήρωση της συνηµµένης δήλωσης συµµετοχής και η αποστολή 
της µε fax (210 810 3236, Υπ�όψη Κ.Α. Μπαλαρά)  ή  µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (costas@meteo.noa.gr). 
 
Τα µέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην συµµετοχή. 

 
 

Πρόγραµµα Εκδήλωσης   
«∆ιανοµή Αέρα & Φίλτρανση» 

Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου, 2004 
Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 

 
17:00 � 17:30 Προσέλευση   -  Καφές  
17:30 � 17:45 Χαιρετισµός 

Κ. Λύτρας, Πρόεδρος Σωµατείου 
17:45 � 19:00  ∆ιανοµή αέρα (Air Distribution) 

Εισηγητής : Dr. Sefker, Manager Research & Development, TROX TECHNIK 
19:00 � 19:15 Eρωτήσεις - Συζήτηση 
19:15 � 20:30  Φίλτρανση (Filtration) 

Εισηγητής : Mr Schroers, Manager Filter Business, TROX TECHNIK 
20:30 � 20:45 Eρωτήσεις - Συζήτηση 
20:45 � 21:30   Μπουφές 
 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE 
Fax: 210 810 3236      email: costas@meteo.noa.gr 

Υπ�όψη Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ 
 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Τετάρτη, 10 Νοεµβρίου, 2004 
 
 
Ονοµατεπώνυµο: ��������.��..�������  Αριθµός Μέλους ASHRAE: ������� 
 
∆ιεύθυνση: ���������������������������������������.. 
 
Τηλ: (��.)��������.�..  Fax: (��..)�����.����..  Email: �����.�����.. 
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ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ COMMISSIONING  
Το Σωµατείο έχει συγκροτήσει Τεχνική Επιτροπή για τη 
∆ιαδικασία Λειτουργικής Παραλαβής Συστηµάτων (∆ΠΣ) - 
Commissioning για τις εγκαταστάσεις κλιµατισµού κτιριακών 
έργων, µε Πρόεδρο τον Τάκη Μεγαρίτη. Ειδικός σύµβουλος της 
επιτροπής είναι ο Νίκος Χαζάπης.  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΠΣ: Είναι η διαδικασία για την πιστοποίηση και τεκµηρίωση ότι 
η απόδοση των εγκαταστάσεων των συστηµάτων και των συγκροτηµάτων 
ενός έργου κατά την λειτουργία του καλύπτει τους συγκεκριµένους 
στόχους,  κριτήρια και απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου. 
 
ΣΤΟΧΟΣ: Η εφαρµογή της ∆ΠΣ έχει στόχο να ελέγξει το κόστος 
κατασκευής και να µεγιστοποιήσει την λειτουργική αξιοπιστία των 
συστηµάτων µέσα στον κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων. 
 
ΓΕΝΙΚΑ: Η ∆ΠΣ αποτελεί το στάδιο που τα συστήµατα και οι 
εγκαταστάσεις, από την στατική κατασκευαστική ολοκλήρωσή τους 
µεταβαίνουν στη πλήρη δυναµική λειτουργική κατάσταση, όπου τα 
συστήµατα αλληλεπιδρούν. Σε αυτή τη φάση ελέγχεται η επίτευξη των 
στόχων της µελέτης που ποσοτικοποιούν τις απαιτήσεις του Κυρίου του 
Έργου.  Η ∆ΠΣ αρχίζει κατά την σύλληψη του έργου (προκαταρτική µελέτη) 
και συνεχίζει για όλη την διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων. 
 
ΘΕΜΕΛΕΙΩ∆ΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ 
• Καθαρή διατύπωση των απαιτήσεων του ΚτΕ. 
• Παράδοση των κτιρίων και των έργων κατασκευής που καλύπτουν τις 
ανάγκες του ΚτΕ µέσα στον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης. 

• Εξασφάλιση κατάλληλου συντονισµού µεταξύ συστηµάτων και 
συγκροτηµάτων και µεταξύ όλων των εργολάβων, υπεργολάβων, 
προµηθευτών και κατασκευαστών. 

• Επαλήθευση συµφωνίας του αντικειµένου προς µελέτη µε τις απαιτήσεις 
του ΚτΕ. 

• Ανάπτυξη διαδικασιών δοκιµών εξαρτηµάτων / συστηµάτων / 
συγκροτηµάτων και διαλειτουργικότητας συστηµάτων. 

• Χρήση τεχνικών δειγµατοληψίας ποιοτικού  ελέγχου για την ανίχνευση 
προβληµάτων σε επίπεδο συστήµατος. 

• Πιστοποίηση ότι το προσωπικό λειτουργίας & συντήρησης είναι 
κατάλληλα εκπαιδευµένο. 

 
Η σπουδαιότητα της ∆ΠΣ καθίσταται κρίσιµη στην περίπτωση 
περιστατικών, όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή, οπότε στοιχεία 
των συστηµάτων λειτουργούν ως στοιχεία συστηµάτων προστασίας της 
ζωής (life-safety systems). Κατά συνέπεια η απόδοση σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις (performance as intended), αποκτά µία νέα διάσταση, που 
πρέπει να περιλαµβάνεται στην ∆ΠΣ.  

 

 
 
 
 

Η συµµετοχή στην οµάδα εργασίας 
είναι ανοικτή στα µέλη της ASHRAE. 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να 

συµµετάσχουν µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον Τάκη  

(! 210 3242253, " sigmami@acci.gr). 
 

 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Το ∆.Σ. συνεδρίασε στις 15/9 και 18/10/2004. Τα βασικότερα 
θέµατα που συζητήθηκαν συνοψίζονται στην συνέχεια: 
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 10/11/2004. 
✔ Οργάνωση µελλοντικών εκδηλώσεων. 
✔ Οικονοµική ενίσχυση του Σωµατείου µε χορηγίες από 
διάφορες εταιρείες. 

✔ Ανασκόπηση συµµετοχής στο ARC 2004, Νέο ∆ελχί . 
✔ ∆ραστηριότητες της τεχνικής επιτροπής για το Commissioning. 
✔ Οργάνωση δραστηριοτήτων για το ARC 2005 που θα γίνει στην 
Αθήνα στις 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005. 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ FELLOW 

Όσοι συνάδελφοι είναι µέλη της ASHRAE στο βαθµό του Member για µια 10ετία και πληρούν 
τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους στο βαθµό Fellow της ASHRAE, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον 
Leslie Moore, Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιακρίσεων/Βραβείων του Παραρτήµατος, (Τηλ.: 210  9824008, 
Email: lj2moore@attglobal.net) και να ενηµερωθούν σχετικά µε την διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.  
 

 
 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ FELLOW 

Όσοι συνάδελφοι είναι µέλη της ASHRAE στο βαθµό Associate Member και εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται για την προαγωγή τους 
στον επόµενο βαθµό του Member και να την υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία της ASHRAE στην Ατλάντα. 
 

 
 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας του Σωµατείου είναι ο 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος. Οι παρατηρήσεις 
σας από την χρήση της ιστοσελίδας για τον εντοπισµό 
τυχόν προβληµάτων και οι ιδέες σας για να βελτιωθεί 
η παρουσίαση και η λειτουργικότητα των 
περιεχοµένων, ή για να προστεθούν νέες επιλογές, 
είναι ευπρόσδεκτες. Οι συνάδελφοι που θέλουν να 
συνεισφέρουν µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον 
∆ηµήτρη στην διεύθυνση dimitris@ashrae.gr. 
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ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 
∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ASHRAE  ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Προκηρύχθηκε ο νέος διεθνής διαγωνισµός της 
ASHRAE για φοιτητές, που καλούνται να 
µελετήσουν τον σχεδιασµό και την επιλογή των 
εγκαταστάσεων κλιµατισµού και ψύξης, καθώς και 
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό σε ένα συγκρότηµα 
κτιρίων.  
 
Για κάθε µια από τις ανωτέρω κατηγορίες, 
απονέµονται τα εξής βραβεία: 
 
1. $1500 για κάθε οµάδα που ανακηρύσσεται πρώτη 
και επιπλέον έναν εκπρόσωπο της οµάδας κάθε 
κατηγορίας κερδίζει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, 
2 διανυκτερεύσεις και µέχρι $100 ηµερήσια 
αποζηµίωση για το Χειµερινό Συνέδριο της 
ASHRAE τον Φεβρουάριο του 2005, στο Orlando 
της Φλώριδας όπου θα γίνει και η απονοµή των 
βραβείων.  

 
2. Ένας εκπρόσωπος της οµάδας κάθε κατηγορίας 
κερδίζει δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, 2 
διανυκτερεύσεις και µέχρι $100 ηµερήσια 
αποζηµίωση για το Χειµερινό Συνέδριο της 
ASHRAE τον Φεβρουάριο του 2005, στο Orlando 
της Φλώριδας όπου θα γίνει και η απονοµή των 
βραβείων. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση 
http://www.ashrae.org/template/AssetDetail/assetid/35
260 
 
ή την ιστοσελίδα για τους φοιτητές (Student Zone) 
στην διεύθυνση 
http://www.ashrae.org/template/StudentZoneLanding;j
sessionid=baagcSAPZu-i8s 

 

   
 
 

Η ηµεροµηνία υποβολής των µελετών είναι στις  
9 Μαΐου, 2005 
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3o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ RAL 2004 � ΝΕΟ ∆ΕΛΧΙ   
Το 3ο Ετήσιο Συνέδριο της Γεωγραφικής Περιοχής 
της ASHRAE Region-At-Large (RAL) διοργανώθηκε 
στο Νέο ∆ελχί (Ινδία) στις 25-27 Σεπτεµβρίου, 2004.  
 
Στο Συνέδριο συµµετείχαν εκπρόσωποι από 11 
Παραρτήµατα, συµπεριλαµβανοµένων και του 
Ελληνικού Παραρτήµατος και µέλη της ASHRAE από 
την Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή & ∆υτική Ασία. 
 
Το Ελληνικό Παράρτηµα εκπροσωπήθηκε από τον 
Γιάννη Παππά. 
 
Στο Ελληνικό Παράρτηµα απονεµήθηκε διάκριση για 
την σηµαντική αύξηση των νέων µελών του. Η 
διάκριση αυτή απονέµεται στους προέδρους της 
επιτροπής Υποστήριξης Μελών των Παραρτηµάτων 
της RAL. Πρόεδρος της επιτροπής του Ελληνικού 
Παραρτήµατος την περίοδο 2003-2004 ήταν ο 
Κώστας Κωστόπουλος. Την αναµνηστική διάκριση 
παρέλαβε εκ�µέρους του ο εκπρόσωπος του ελληνικού 
Παραρτήµατος στο ετήσιο συνέδριο, Γιάννης Παππάς. 
 

 
Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παραρτήµατος Γιάννης 
Παππάς (αριστερά) και ο Πρόεδρος της Γεωγραφικής 
Περιοχής Γ της RAL και εκπρόσωπος στην επιτροπή 
Membership Promotion της ASHRAE, Tim Dwyer (δεξιά). 
 
 
Το επόµενο συνέδριο (ARC 2005) θα διοργανωθεί 
από το Ελληνικό Παράρτηµα στην Αθήνα, την 
περίοδο 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα του 
συνεδρίου ARC 2005 και την εγγραφή των συνέδρων, θα 

ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος 
www.ashrae.gr 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ASHRAE   
Τα µέλη της ASHRAE µπορούν να εγγραφούν για να 
λαµβάνουν δωρεάν το εβδοµαδιαίο ηλεκτρονικό 
ενηµερωτικό δελτίo, µε νέα σχετικά µε την βιοµηχανία 
HVAC&R και άλλες ειδήσεις. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE στην διεύθυνση http://membership. 
ashrae.org/ template/EnewsletterLanding 

    

 
 
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ HVAC - ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
Το Παράρτηµα της ASHRAE Emirates Falcon 
συνδιοργανώνει το διεθνές Ετήσιο Συνέδριο 
Θέρµανσης, Αερισµού και Κλιµατισµού στο 
Ντουµπάι, Ενωµένα Αραβικά Εµιράτα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα 
www.hilalconferences.com/gccw/register.htm  
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε τον Πρόεδρο 
του Παραρτήµατος Emirates Falcon, κ. Bassam 
Elassaad, Τηλ: +97150 - 652 4213  
Εmail: bassam_elassaad@trane.com 
 

 
 

Godolphin Ballroom 
The Emirates Towers Hotel 

Dubai, U.A.E. 
 

23 � 24 Νοεµβρίου 2004 
    

 
 
 

Q & A 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
Μια νέα υπηρεσία του Σωµατείου για τα µέλη της ASHRAE. Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβληµα ή 
ψάχνετε για κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τον σχεδιασµό, µελέτη, επιλογή τεχνολογιών HVAC κλπ, µπορείτε 
να στείλετε το ερώτηµά σας στα µέλη του ∆Σ και κάποιος συνάδελφος θα προσπαθήσει να σας βοηθήσει.  
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ΧΟΡΗΓΟΙ 
Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE. 

 
 

 
 

ΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

 
1ο km Λ. Σπάτων - Παιανίας 

Τηλ: 210 663 4833  Φαξ: 210 663 3770 
E-mail: info@eka.com.cy  

www.eka.com.cy 

ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ 
 

 
 
 
 

70ο km Λ. Αθηνών - Λαµίας 
Τηλ: 22620 85600  Φαξ: 22620 85729 

E-mail: admin@inteklima.gr 
www.interklima.gr 

CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT CLIMA COMFORT 
COMPONENTS COMPONENTS COMPONENTS COMPONENTS EEEEΠΠΠΠE E E E 

(TROX)(TROX)(TROX)(TROX)    

 
Βρασίδα 11, 115 28 Αθήνα 

Τηλ: 210 725 5925  Φαξ: 210 725 5927 
Ε-mail: climacomfort@tee.gr  

website: www.troxtechnik.com 

 
 
 

    
LENNOX HELLAS SA 
Ανοίξεως 69, 145 64 - Αθήνα 

Τηλ: 210 6209929  Φαξ: 210 6209928 
E-mail: info@lennoxhellas.com 

www.lennox.gr 

  

 
 
 
Ευχαριστούµε για την προγενέστερη υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά: 
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC) 
• CARRIER  
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΕΚΑ 
• ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ 
• ΚΑ-RO 
• KLIMATAIR 
• LENNOX ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

• McQUAY HELLAS 
• Project 
• SIEMENS 
• TRANE HELLAS 
• YORK  
• ΦΙΛΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 
 

 
Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE. 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
  

 

Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση, πρέπει να στείλουν ένα 
σύντοµο βιογραφικό 3-4 γραµµών, µε τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων που θα διευκολύνει µελλοντικές συνεργασίες, την αλληλοϋποστήριξη και την ανεύρεση 
βοήθειας σε προβλήµατα που απαιτείται εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς. Συµπληρώστε το όνοµα σας και τις πληροφορίες που θεωρείται 
ουσιαστικές (χρησιµοποιείστε εάν είναι δυνατόν λέξεις κλειδιά) και στείλτε τις σε κάποιο µέλος του ∆Σ. Σε πρώτη φάση οι πληροφορίες αυτές 
θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των µελών µε τις διευθύνσεις και τηλέφωνα και θα ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος 
στο διαδίκτυο.  
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Τα ενυπόγραφα άρθρα που δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο εκφράζουν τις απόψεις  των συγγραφέων τους και όχι αυτές του 
Ελληνικού Παραρτήµατος ή της ASHRAE. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τα άρθρα τους σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενηµέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr). 
  
 
 
 

Ακολουθεί απόσπασµα του εκπαιδευτικού οδηγού για  
Ελεγκτές Άµεσης Εγκατάστασης  

που λάβαµε από τον  
κ. Γιώργο Βουλβουτζή, VAP-P Building Technologies, Siemens  

 
 

Ο Οδηγός αφορά: 
1. Βασικές αρχές της τεχνολογίας µέτρησης 
2. Βασικές αρχές της τεχνολογίας ελέγχου 

3. Βασικές αρχές ελέγχου εγκαταστάσεων  θέρµανσης 
4. Βασικές αρχές ελέγχου εγκαταστάσεων  ζεστού νερού χρήσης 

5. Βασικές αρχές ελέγχου εγκαταστάσεων  ηλιακής ενάργειας 
6. Βασικές αρχές ελέγχου εγκαταστάσεων  αερισµού-κλιµατισµού 

7. Γενικές αρχές συστηµάτων HVAC και κτίρια 
 

Οι οδηγίες µπορούν να αποτελέσουν ένα  εργαλείο για όλους τους εµπλεκόµενους 
σε HVAC συστήµατα και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα συστήµατα HVAC, 

και τις γενικές αρχές λειτουργίας τους. 
 

Όσοι ενδιαφέρονται να τους αποσταλεί ο πλήρης Οδηγός σε ηλεκτρονική µορφή,  
µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον 

 
κ. Γιώργο Βουλβουτζή  

george.voulvoutzis@siemens.com 
Τηλ.: +30 210 6771452 

 



 
 

 

 
 

 
 

HVAC Products

 
Synco™ 100 

Ελεγκτές Άµεσης 
Εγκατάστασης 

 

 
Εκπαιδευτικός οδηγός 

 
 
 

Ελληνική Έκδοση 
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1.  Εισαγωγή  

Ο παρόν γενικός οδηγός συνιστά µια απλή εισαγωγή στις µετρήσεις και τους ελέγχους, που 
αφορούν τα κτίρια, µε ιδιαίτερη αναφορά στους ελεγκτές θερµοκρασίας άµεσης τοποθέτησης 
και τις εφαρµογές τους. Ο οδηγός περιλαµβάνει ορισµένες βασικές θεωρίες και αποσπάσµατα, 
στα οποία µπορείτε να ανατρέξετε για τον έλεγχο συστηµάτων θέρµανσης, αερισµού και 
κλιµατισµού (HVAC). 

 

Σε όλο τον οδηγό θα συναντάτε το σύµβολο της ‘κόρνας’. Το σύµβολο επισηµαίνει τις 
χρήσιµες συµβουλές, τα συνήθη ερωτήµατα και τις αναγκαίες πληροφορίες. 
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1.1  Ελεγκτές άµεσης τοποθέτησης 

Σε πολλές καταχωρήσεις οι παροχές εξυπηρέτησης των κτιρίων αναφέρονται ως οι κύριες 
καταναλώσεις ενέργειας και µπορούν να αποτελούν το 40 ως 60% του συνολικού κόστους του 
κτιρίου. Σχεδόν όλα τα κτίρια πλέον περιλαµβάνουν τις βασικές παροχές συστηµάτων HVAC. 
Τα συστήµατα αυτά µε τη σειρά τους προϋποθέτουν κάποιου είδους έλεγχο ή ρύθµιση, είτε 
πρόκειται για απλό θερµοστάτη, είτε για “έξυπνους” ελεγκτές κτιρίων ή εξελιγµένα συστήµατα 
διαχείρισης κτιρίων.  

Ανεξάρτητα από την επιλογή, αυτό που είναι πρωταρχικής σηµασίας είναι οι ανάγκες των 
πελατών – ΚΑΙ αυτοί δεν είναι µόνο οι χρήστες του κτιρίου. Οι παροχείς εξοπλισµού ελέγχου 
επίσης έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν τους επαγγελµατίες τεχνικούς 
εγκαταστάσεων, µεταπωλητές και συντηρητές στο σχεδιασµό και την καλύτερη αξιοποίηση της 
µεγάλης γκάµας προϊόντων ελέγχου, που προσφέρονται στη σηµερινή αγορά. Εκτός από τον 
ευκολότερο έλεγχο και τα ‘βασικά’ µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, πλέον µπορεί κανείς να 
επωφεληθεί τα µέγιστα σε όλο το φάσµα προµήθειας συστηµάτων HVAC:  

• Επιλογή ελεγκτή 
• Επίπεδα αποθεµάτων και κόστος αποθεµατικού 
• ∆απάνη ηλεκτρικής εγκατάστασης 
• Ρύθµιση σε λειτουργία της εγκατάστασης 
• Εντοπισµός σφαλµάτων 

 
Βεβαίως οι τεχνικοί εγκατάστασης συστηµάτων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού πρέπει 
να λαµβάνουν υπόψη τους και άλλους παράγοντες κατά την επιλογή του εξοπλισµού ελέγχου, 
όπως τη δαπάνη του ηλεκτρικού εξοπλισµού, τα ηλεκτρολογικά υλικά, τη διάρκεια της 
τοποθέτησης και την τελική ρύθµιση σε λειτουργία και πρώτη εκκίνηση της εγκατάστασης 
HVAC.  

Καθώς όλο και περισσότερες διατάξεις ελέγχου εισβάλλουν στην αγορά, οι πωλητές λιανικής 
και χονδρικής βαρύνονται µε µεγαλύτερα έξοδα διατήρησης αποθεµάτων, περισσότερα σε 
αριθµό εξαρτήµατα και αυξηµένη ανάγκη εξοικείωσης µε τις νέες διατάξεις και τεχνολογίες.  

Η σειρά προϊόντων Synco™ 100 της Siemens προσφέρει τώρα µια µοναδική, απλή, πρακτική 
και αποτελεσµατική εναλλακτική λύση στα υφιστάµενα συστήµατα ελέγχου HVAC, που 
διατίθενται στην αγορά. Κάθε ελεγκτής περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο αισθητήριο 
θερµοκρασίας Ni1000Ω, εξαρτήµατα τοποθέτησης, µικροεπεξεργαστή και απλές αναλογικές 
ρυθµίσεις. Οι ελεγκτές τοποθετούνται απευθείας στην εγκατάσταση, οπότε το µόνο που 
χρειάζεται είναι να περαστούν τα καλώδια τροφοδοσίας και εξόδου του ελεγκτή. Αυτή η 
απλοποίηση δε µειώνει απλώς το κόστος, που επιφέρει η ηλεκτρική εγκατάσταση και οι 
πίνακες ελέγχου, αλλά διευκολύνει επίσης τη ρύθµιση και έναρξη σε λειτουργία της 
εγκατάστασης.  

Οι ελεγκτές SYNCO™100 µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε εγκατάσταση HVAC, που 
απαιτεί έλεγχο ζεστού νερού, ζώνες θέρµανσης, εναλλάκτες θερµότητας, µονάδες χώρου, 
προσαγωγή & απαγωγή αέρα και αποθήκευση ηλιακής ενέργειας. Μπορούν να λειτουργήσουν 
αυτόνοµα ή µαζί µε ανώτερα συστήµατα ελέγχου ως βοηθητικοί περιοριστές. 

 

 

 
Synco™ 100 

 
Άµεση τοποθέτηση στην εγκατάσταση 

σαν θερµοστάτες … 
 

...µε δυνατότητα ελεγκτή θερµοκρασίας 
προσαρµοζόµενου στο πλαίσιο 
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1.2  Synco™ 100 – Μια Εξαιρετικά Απλή Ιδέα 

Η νέα γενιά ελεγκτών HVAC της Siemens Building Technologies οικοδοµεί πάνω στην 
επιτυχία της προ πολλού καθιερωµένης σειράς POLYGYR® Compact, µε νέα εµφάνιση και 
αίσθηση, µειωµένες τιµές και µεγαλύτερη λειτουργικότητα. Κάθε συσκευή της σειράς 
SYNCO™100 εκφράζει την ίδια φιλοσοφία λειτουργίας όπως και οι φηµισµένοι προκάτοχοί της, 
άµεση µέθοδο τοποθέτησης και εύκολα κατανοητές λειτουργίες.  

 

 
 
 
 
 
 
Έχουν εγκατασταθεί 
περισσότερες από 
πεντακόσιες χιλιάδες 
συσκευές 

Σχ. 1-1:  Οι ελεγκτές POLYGYR® Compact πρωτοπαρουσιάστηκαν το 1979 
 

Η νέα σειρά Synco™ 100 ελεγκτών θερµοκρασίας άµεσης τοποθέτησης περιλαµβάνει πέντε 
εξειδικευµένους ηλεκτρονικούς ελεγκτές θερµοκρασίας. Αυτοί οι απλοί, αναλογικοί ελεγκτές 
διατίθενται πλήρεις, µε ενσωµατωµένα στοιχεία ελέγχου LG-Ni1000Ω και εξαρτήµατα 
ανάρτησης, ειδικά για άµεση τοποθέτηση στην εγκατάσταση. 

 

 
Σχ. 1.2: Η νέα σειρά ελεγκτών άµεσης τοποθέτησης Synco™ 100  
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2.  Βασικές αρχές της τεχνολογίας µετρήσεων 

2.1  Γενικά 

Ο δρόµος της µετρολογίας από την αρχή, µε τις πρώτες προσπάθειες προσδιορισµού του 
χρόνου και του µήκους, ως τις µηχανικές και ηλεκτρονικές διατάξεις µέτρησης, ήταν µακρύς 
και δύσκολος και διαρκεί επί χιλιάδες χρόνια ανθρώπινου πολιτισµού. 

Στην εποχή του ελέγχου κτιρίων και διαχείρισης εγκαταστάσεων (διαχείριση, λειτουργία και 
συντήρηση κτιρίων), η ακριβής µέτρηση των φυσικών µεγεθών είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Οι 
αποφάσεις για τροποποιήσεις ή τα στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας και δαπανών συντήρησης 
κτιρίου εξαρτώνται από την αξιοπιστία των µετρούµενων τιµών.  

2.1.1  Βασικές µονάδες 
Το ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων SI (Système International d'Unité) όπως το ξέρουµε σήµερα, 
έχει συντάξει µια απλή σειρά µονάδων µέτρησης. 

Μέγεθος Μονάδα Σύµβολο 
Θερµοκρασία Kelvin K 
Μήκος meter m 
Χρόνος second s 
Ένταση ηλ. ρεύµατος ampere A 
Μάζα kilogram kg 
Φωτεινή ένταση candela cd 
Ποσότητα ουσίας mole mol 
Σχ. 2-1: Οι επτά βασικές µονάδες του ∆ιεθνούς συστήµατος µονάδων SI. 

2.1.2  Αισθητήρια 
Ο όρος "αισθητήριο" [ετυµ. Sentire, να αισθάνεσαι ή να αντιλαµβάνεσαι] πρόβαλε µε την 
ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών, κυρίως της µικροηλεκτρονικής. Το αισθητήριο είναι το 
τµήµα του εξοπλισµού µέτρησης ή καταγραφής, που εκτίθεται άµεσα στο προς µέτρηση 
µέγεθος. 

Το αισθητήριο περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο το στοιχείο µέτρησης και τον υλικό εξοπλισµό, που 
απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο της µέτρησης. Παρέχει ένα τυποποιηµένο ηλεκτρικό 
σήµα µέτρησης, π.χ. 0 (4) ... 20 mA ή DC 0 … 10 V ή αλλάζει την ηλεκτρική του αντίσταση 
συναρτήσει της µετρούµενης τιµής. 

2.2  Μέθοδοι µέτρησης 

2.2.1  Αναλογική 
Μια µέθοδος µέτρησης (και η αντίστοιχη συσκευή) ονοµάζεται αναλογική, εάν η µεταβλητή 
εξόδου είναι συνεχής έκφραση της µετρούµενης µεταβλητής. Η αναλογική µέτρηση 
χρησιµοποιείται, όπου απαιτούνται παρακολούθηση καµπυλών και ταχεία αξιολόγηση της 
µετρούµενης τιµής. 

2.2.2  Ψηφιακή 
Μια µέθοδος µέτρησης (και η αντίστοιχη συσκευή) ονοµάζεται ψηφιακή, εάν η µετρούµενη 
µεταβλητή καταγράφεται σε διακριτούς χρόνους και αντιστοιχίζεται στην έξοδο µέσω µιας 
διαδικασίας µετατροπής (συσκευή). Με την ψηφιακή µέθοδο, οι µετρούµενες τιµές µπορούν να 
µεταδοθούν ηλεκτρονικά και να υποστούν επεξεργασία. 



Siemens Building Technologies Ltd.                                           Synco™ 100 – Ελεγκτές άµεσης τοποθέτησης 8/55
 

2.2.3  Αποµακρυσµένη µετάδοση 
Εάν τα µέρη της συσκευής µέτρησης βρίσκονται σε κάποια απόσταση µεταξύ τους, απαιτείται 
αποµακρυσµένη µετάδοση των σηµάτων. Σε κάθε µετάδοση µετρούµενων τιµών µπορούν να 
χαθούν ή να παραποιηθούν δεδοµένα. Αυτή η απώλεια δεδοµένων είναι η αιτία για τις 
εσφαλµένες ενδείξεις και τα αναληθή αποτελέσµατα, που αποτελούν µεγάλο πρόβληµα στις 
διαδικασίες µέτρησης και ελέγχου. 

 

   

 

 
 

 
Όνοµα θερµοζεύγος θερµόµετρο 

αντιστάσεως 
διµεταλλικό 
θερµόµετρο

θερµόµετρο 
υγρού σε ύαλο 

καλωδιακό 
αισθητήριο 

αισθητήριο αεραγωγού 
(για υγρασία 

Αισθητήριο ή υλικό 
πλήρωσης 

κονσταντάν σιδήρου Fe,
PtRh-Pt, 
κονσταντάν χαλκού Cu,
NiCr-Ni 

Λευκόχρυσος, 
νικέλιο, χαλκός, 
κεραµικός 
ηµιαγωγός 

Κράµατα 
σιδήρου Fe  

Υδραργύρου, 
οινοπνεύµατος 

Χαλκού Cu, 
Ms στιλπνής 
επινικέλωσης 

Πλακέτα τυπωµένου 
κυκλώµατος µε ηλεκτρονικά 
στοιχεία: χωρητικότητα = f 
( υγρασία) 

Περιοχή µέτρησης -20..2000 °C  -200..700 °C  -20..250 °C  -200..500 °C  -10..100 °C  10..90 %rH 

∆ιακριτική ικανότητα 30...60 µV 0.4...0.6 % ∆R/K
ηµιαγωγός: 3 
%/K 

0.15 % / 100 
K 

ως 10 mm/K   

Εφικτή ακρίβεια 0.5 K 0.1 K 
ηµιαγωγός: 0.5 
K 

1.5 % του 
εύρους 

0.02 K  ± 5 % 
 

Χρόνος απόκρισης 
του αισθητηρίου σε 
νερό 

1 s 1..10 s 1..20 s 5..20 s 62.5 s - 

Κλιµάκωση  γραµµική γραµµική γραµµική γραµµική γραµµική γραµµική 

Ειδική εφαρµογή Για υψηλές 
θερµοκρασίες, για 
θερµοκρασιακές 
διαφορές (µεγάλης 
ακρίβειας: 0.01 K) 

Για χαµηλές 
θερµοκρασίες, 
τηλεµετρία 
(σφάλµα 
αυτοθέρµανσης)

Φθηνό 
θερµόµετρο 
αέρα (µε 
διακόπτη, 
εάν 
χρειάζεται) 

Εργαστηριακές 
µετρήσεις και 
δοκιµές 

Για δύσκολες 
συνθήκες 
χώρου 

Για µέτρηση σχετικής 
υγρασίας σε αεραγωγούς 

Σχ. 2-2: Παράδειγµα συσκευών µέτρησης 

2.3  Θέσεις µετρήσεων σε εγκαταστάσεις HVAC 

Ο κύριος στόχος της τεχνολογίας HVAC είναι να προσφέρει καθορισµένες κλιµατικές 
συνθήκες σε ένα χώρο. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω µεταβλητές θα πρέπει να βρίσκονται 
εντός των κατάλληλων ορίων λειτουργίας, ώστε να µην υποβιβάζεται για παράδειγµα η άνεση 
των παρισταµένων ή να τηρούνται οι συνθήκες χώρου που απαιτεί κάποια κατασκευαστική 
διαδικασία. 

∆ιακρίνονται τέσσερις κύριες θέσεις µέτρησης, µε κατεξοχήν διαφορετικές οριακές συνθήκες. 
Για κάθε µια θέση καθορίζεται και η αντίστοιχη, που επιβεβαιώνει ή ελέγχει τη µέτρηση, π.χ. 
σηµεία µέτρησης για την αντίστοιχη µετρούµενη µεταβλητή. 

 
 Εξωτερικού αέρα µε ακραίες καταστάσεις: 

- κρύοι χειµώνες µε υψηλή σχετική υγρασία και χαµηλή απόλυτη υγρασία 
- θερµά καλοκαίρια γενικά µε µέση σχετική υγρασία και ενίοτε υψηλή απόλυτη υγρασία 

 Κεντρικά συστήµατα κτιρίων: 
εκεί βρίσκεται ο εξοπλισµός της εγκατάστασης για το χειρισµό των ενεργειακών µέσων  
(π.χ. νερού και αέρα)  

 ∆ίοδοι µεταφοράς: 
περιλαµβάνουν σωληνώσεις (παροχής, επιστροφής) και αεραγωγούς (αέρα προσαγωγής, 
απαγωγής) µε τις κατάλληλες συνδέσεις (διακλαδώσεις) 
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 Χώροι: 
µε διάφορες εγκαταστάσεις, επιφάνειες επαφής µε τον έξω ή γειτνιάζοντες χώρους, µε ή 
χωρίς παράθυρα. 

2.4  Μέτρηση θερµοκρασίας 

Οι πιο κοινές µέθοδοι µέτρησης της θερµοκρασίας βασίζονται σε ένα σύνολο σωµάτων ή 
χαρακτηριστικών των υλικών, που µεταβάλλονται µε τη θερµοκρασία: 

 ∆ιαστολή στερεών, υγρών ή αερίων (θερµόµετρου υγρού σε ύαλο) 
 Μεταβολή ηλεκτρικής αντίστασης, π.χ. σύρµα νικελίου ή λευκόχρυσου 

(θερµόµετρο αντίστασης, αισθητήριο θερµοκρασίας) 
 Θερµική ΕΕ∆ (ηλεκτρεγερτική δύναµη), φωτεινή και θερµική ακτινοβολία 

2.4.1  ∆ιαστολή υλικών 
Βάσει αυτής της ιδιότητας, η αλλαγή της θερµοκρασίας προκαλεί ανάλογη αλλαγή µήκους. 
Κάθε υλικό σχεδόν µπορεί να χρησιµεύσει για µέτρηση θερµοκρασίας. 

Στην περίπτωση θερµοµέτρων υάλου, η διαστολή του περιεχόµενου υγρού χρησιµοποιείται 
άµεσα ως ένδειξη της θερµοκρασίας, όπως σε ένα ιατρικό θερµόµετρο. 

Εάν δύο µεταλλικά στελέχη µε πολύ διαφορετικές συνιστώσες θερµικής διαστολής είναι µόνιµα 
ενωµένα (διµεταλλικό στοιχείο), καµπυλώνουν ανάλογα µε τη θερµοκρασία (Σχ. 2-1). Η 
διαφορά στην επιµήκυνση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µέτρηση της θερµοκρασίας, µέσω 
κατάλληλου συστήµατος µοχλών ή ως θερµοκρασιακός διακόπτης (θερµοστάτης). 

 

1 2 3 4

B22-1

5

 
Σχ. 2-3: Εφαρµογές διµεταλλικής καµπύλωσης 

1 Αρχή λειτουργίας 
2 ∆ιµεταλλικό θερµόµετροr 
3 ∆ιµεταλλικός διακόπτης 
4 Ρελέ υστέρησης (µε αντιστάτη θέρµανσης) π.χ. για θερµική ανατροφοδότηση 
5 Εφαρµογή µέσω ροπής στρέψης ελικοειδούς διµεταλλικού ελάσµατος 

 

2.4.2  Μεταβολή της αντίστασης 
Αντίστοιχα µε την αλλαγή του όγκου ή την επιµήκυνση των υλικών λόγω θερµοκρασιακών 
µεταβολών, η αγωγιµότητα των ηλεκτρικών αγωγών επίσης εξαρτάται από τη θερµοκρασία, 
π.χ. η ηλεκτρική τους αντίσταση αλλάζει συναρτήσει της θερµοκρασίας. Τα περισσότερα από 
αυτά τα υλικά΄ έχουν Θετική Συνιστώσα Θερµοκρασίας (PTC), πράγµα που σηµαίνει ότι η 
ηλεκτρική τους αντίσταση αυξάνει µε τη άνοδο της θερµοκρασίας. Το πιο κοινό υλικό αυτού 
του τύπου είναι το σύρµα λευκόχρυσου (στοιχείο µέτρησης Pt) και νικελίου (στοιχείο µέτρησης 
Ni). 

Άλλα στοιχεία, όπως ο άνθρακας, έχουν Αρνητική Συνιστώσα Θερµοκρασίας (NTC), δηλαδή η 
ηλεκτρική τους αντίσταση µειώνεται µε την άνοδο της θερµοκρασίας. 
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Σχ. 2-4: Λειτουργία στοιχείου PTC      Λειτουργία στοιχείου NTC 
 
Το Pt 100 σηµαίνει: αυτό το στοιχείο λευκόχρυσου έχει αντίσταση 100 ohms στους 0 °C. 
Το Pt 1000 σηµαίνει: αυτό το στοιχείο λευκόχρυσου έχει αντίσταση 1000 ohms στους 0 °C. 
Το Ni 1000 σηµαίνει: αυτό το στοιχείο νικελίου έχει αντίσταση 1000 ohms στους 0 °C. 
 

Για ανίχνευση και επεξεργασία της θερµοκρασίας, ο θερµοκρασιακά ελεγχόµενος αντιστάτης 
τοποθετείται στο διαγώνιο βραχίονα µιας γέφυρας Wheatstone bridge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ. 2-5:  Κύκλωµα γέφυρας Wheatstone µε αντιστάτη αντιστάθµισης γραµµής Rj 
 T αισθητήριο θερµοκρασίας 
 R1 στοιχείο µέτρησης 
 Rj αντιστάτης αντιστάθµισης 
 D µετρητική διάταξη (συσκευή µέτρησης) 
 N πηγή τάσης 

 

2.5  Απόκριση µέτρησης 

Παραδείγµατα απόκρισης 

Εάν η βάνα ελέγχου στο Σχ. 2-6 ανοίξει απότοµα, µια ταυτόχρονη αλλαγή συµβαίνει στη 
µετρούµενη µεταβλητή του αισθητηρίου "όγκου προσαγωγής" . 

∆y

∆x

y2

y1

x1

x2

O

O

t

t

y x
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Σχ. 2-6:  Απόκριση µε χρονική υστέρηση, π.χ. αλλαγή όγκου ροής προσαγωγής 
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Εάν η θέση της βάνας ελέγχου στο Σχ. 2-7 αλλάξει απότοµα, αµέσως αλλάζει και η 
θερµοκρασία του νερού µίξης στη βάνα. Ωστόσο υπάρχει µια κάποια απόσταση µεταξύ της 
βάνας ελέγχου και του αισθητηρίου "θερµοκρασίας". Το νερό µίξης πρέπει πρώτα να καλύψει 
αυτή την απόσταση και µετά το αισθητήριο να ανιχνεύσει την αλλαγή. Αυτός ο χρόνος 
όδευσης αναφέρεται ως νεκρός χρόνος Tt. 

Σχ. 2-7: Απόκριση µε νεκρό χρόνο (Tt), π.χ. θερµοκρασία νερού µίξης 
 

 
Εάν το θερµαντικό στοιχείο στο Σχ. 2-8 ενεργοποιηθεί στο επόµενο υψηλότερο επίπεδο, η 
θερµοκρασία του νερού στο δοχείο αυξάνει βάσει µιας εκθετικής συνάρτησης. 

 

Σχ. 2-8:  Απόκριση λόγω υστέρησης µε ένα στοιχείο αποθήκευσης, π.χ. θέρµανση νερού σε ντεπόζιτο 

 

Λόγω των αρχικά µεγάλων θερµοκρασιακών διαφορών µεταξύ του µέσου που εκπέµπει τη 
θερµότητα και αυτού που την απορροφά, η αρχική αύξηση θερµοκρασίας είναι σχετικά 
απότοµη. Εντούτοις, η συνεχής θέρµανση του µέσου εξασφαλίζει ότι η θερµοκρασιακή 
διαφορά θα µικραίνει συνεχώς, µε αντίστοιχη συνέπεια στο ρυθµό ανόδου. 
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2.6  Θέση και εγκατάσταση ελεγκτών άµεσης τοποθέτησης 

Για την τοποθέτηση ενός αισθητηρίου οι επιλεγόµενες θέσεις πρέπει να πληρούν τα εξής 
κριτήρια: 

 Βέλτιστη θέση µέτρησης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο 
 Προσβασιµότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
 Προσβασιµότητα για ρύθµιση σε λειτουργία 
 Προσβασιµότητα για επιθεώρηση και συντήρηση 

Τα επόµενα σχήµατα παρέχουν συµβουλές εγκατάστασης για τη σωστή θέση των διαφόρων 
αισθητηρίων. 

2.6.1  Σε υγρά 
Για µετρήσεις σε σωλήνες, οι ελεγκτές άµεσης τοποθέτησης (RLE…) εισάγονται συνήθως σε 
θήκες εµβάπτισης (έµµεση µέθοδος). Η προστατευτική θήκη συνιστά το πρώτο σηµείο 
χρονοκαθυστέρησης και ο αέρας µεταξύ της θήκης και του στοιχείου µέτρησης το δεύτερο. Το 
τρίτο σηµείο χρονοκαθυστέρησης είναι η σταθερά χρόνου του αισθητηρίου.  

Εναλλακτικά, το στοιχείο µέτρησης µπορεί να εισαχθεί άµεσα στο υγρό µέσα σε κοχλιωτό 
“θηλύκωµα” (άµεση µέθοδος). Αυτή η µέθοδος έχει ταχύτερη απόκριση και είναι συνεπώς 
κατάλληλη για οικιακές εφαρµογές ζεστού νερού χρήσης (ζ.ν.χ). 

Σχ. 2-9:   Ελεγκτής µε προστατευτική θήκη: 

 

Σχ. 2-10:  Ελεγκτής σε κοχλιωτό θηλύκωµα: 

 

 

Βυθίστε στο µέσο όλο το ενεργό 
µήκος του στοιχείου ανίχνευσης 
RLE1... 

Λάθος τοποθέτηση Συνδέστε το καλώδιο από το 
κάτω µέρος, για να 
εµποδίσετε τη διείσδυση 
νερού στο ερµάριο του 
ελεγκτή RLE... . 

Τοποθετήστε το στοιχείο ανίχνευσης 
κάθετα στην κατεύθυνση της ροής 

Λάθος τοποθέτηση. Προσέξτε την κλίση 

Σχ. 2-11: Ελεγκτές άµεσης τοποθέτησης σε υγρά (RLE162, RLE132 και RLE125) 
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2.6.2  Σε αεραγωγούς 
Για µετρήσεις σε αεραγωγούς, ο ελεγκτής (RLM…) είναι εφοδιασµένος µε φλάντζα ανάρτησης 
για σύνδεση απευθείας στο ρεύµα αέρα. Οι προδιαγραφές των περισσότερων συστηµάτων 
ελέγχου (ευστάθειας, ανοχών, κλπ) προσδιορίζουν εάν επαρκεί η σηµειακή µέτρηση ή εάν 
χρειάζεται µέτρηση µέσου όρου.  

Σχ. 2-12:   Ελεγκτής Synco™ RLM162 µε στοιχείο µέσης τιµής και φλάντζα ανάρτησης: 

 
 

Κάθε ελεγκτής RLM162 θα 
πρέπει να βρίσκεται δίπλα 
σε ερµητικά κλειστή θύρα 
µετρήσεων. 

Η ελάχιστη απόσταση 
µεταξύ του εναλλάκτη 
θερµότητας και του στοιχείου 
ανίχνευσης RLM162= 50mm.

Απλώστε το στοιχείο 
ανίχνευσης RLM162 
οµοιόµορφα σε όλη τη 
διατοµή του αεραγωγού. 

Σχ. 2-13: Ελεγκτές άµεσης τοποθέτησης σε αεραγωγούς (RLM162) 
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2.6.3  Σε χώρους 
Οι ελεγκτές χώρου (RLA162) διαθέτουν πίσω όψη κατάλληλη για τοποθέτηση σε κοιλότητες 
τοίχων.  

Σχ. 2-14:   Ελεγκτής Synco™ RLM162 µε στοιχείο µέσης τιµής και φλάντζα ανάρτησης: 
 

 
 

Οι ελεγκτές RLA162 πρέπει να εγκαθίστανται και να συνδέονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε το 
σήµα θερµοκρασίας να µην παραποιείται από εξωτερικές παρεµβολές. 

Τοποθετείστε το RLA162 σε 
περίπου x.1.5m ύψος στη 
ζώνη παρουσίας και 
τουλάχιστον 50cm µακριά 
από τον κοντινότερο τοίχο 

Μην αφήνετε τον ελεγκτή 
εκτεθειµένο σε άµεσο ηλιακό 
φως 

Στους συµπαγείς τοίχους 
(χάλυβας, σκυρόδεµα) είναι 
υποχρεωτική η τοποθέτηση 
ραχιαίας µόνωσης 

Μην τοποθετείτε τον ελεγκτή 
RLA162 κοντά σε πόρτες ή 
παράθυρα 

Μην τοποθετείτε τον ελεγκτή 
RLA162 σε τοίχους που 
διατρέχονται από σωλήνες 
ζεστού νερού 

Μονώστε τους πλαστικούς ή 
µεταλλικούς αγωγούς, όπου 
είναι δυνατό (πιθανή 
εµφάνιση ρευµάτων). 

Σχ. 2-15: Ελεγκτές άµεσης τοποθέτησης σε χώρους (RLA162) 



Siemens Building Technologies Ltd.                                           Synco™ 100 – Ελεγκτές άµεσης τοποθέτησης 15/55
 

2.6.4  Εξωτερικά αισθητήρια 
 

Όταν ένα εξωτερικό αισθητήριο συνδέεται µε έναν ελεγκτή Synco™ 100, ενεργοποιείται η 
βασική µεταγωγή εξωτερικής θερµοκρασίας. 
 
Σχ. 2-16:  Αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας QAC22 

 
 

Τα εξωτερικά αισθητήρια 
πρέπει να προφυλάγονται 
από την έκθεση σε ηλιακή 
ακτινοβολία (π.χ. στην 
Ευρώπη στις βορινές 
προσόψεις). 

Μην αφήνετε τα εξωτερικά 
αισθητήρια εκτεθειµένα σε 
άµεσο ηλιακό φως. 

Μην τοποθετείτε τα 
εξωτερικά αισθητήρια σε 
προσόψεις υψηλής θερµικής 
αγωγιµότητας (µέταλλα) ή 
όπου αυτές θερµαίνονται 
από την ηλιακή ακτινοβολία 

Σχ. 2-17: Αισθητήρια εξωτερικής θερµοκρασίας σε χρήση µε ελεγκτές RLA162, RLM162, RLE162 και RLE132 

 


