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Τι είναι το commissioning? 

 

 Διαδικασίες Λειτουργικής παραλαβής 
 …Μια συστηματική διαδικασία επιβεβαίωσης 

ότι τα συστήματα του κτιρίου λειτουργούν και 
αποδίδουν σύμφωνα με την μελέτη και τις 
απαιτήσεις του ιδιοκτήτη (Τεχνικές Απαιτήσεις 
Έργου) 

 …Μια διαδικασία ποιότητας που περιλαμβάνει 
τους στατικούς ελέγχους (test upon completion), 
αλλά επιπλέον εφαρμόζει μια συστημική 
θεώρηση με σκοπό την εξασφάλιση της 
βέλτιστης λειτουργίας μέσα από λειτουργικούς 
ελέγχους. 

 

 



ΓΙΑΤΙ Commissioning? 
 

 Τα κτήρια  υψηλής 
απόδοσης ενσωματώνουν 
πολλαπλά «έξυπνα» controls 

και state of the art 

συστήματα. 

 Στα συστήματα έχει 
προστεθεί «τεχνητή ευφυΐα» 
με πολύπλοκες λειτουργίες, 
μεταβλητές παροχές, έλεγχο 
του αερισμού μέσω 
ζήτησης, έλεγχος φωτισμού 
(τεχνητού και φυσικού), 
έλεγχο σκιάσεων κλπ. 



ΓΙΑΤΙ Commissioning? 
     Τα σύγχρονα συστήματα 

ελέγχου έχουν άλλες 
εισόδους πιο περίπλοκες 
από τα κλασσικά 
αισθητήρια όπως, 
αισθητήρες φωτισμού, 
αισθητήρες παρουσίας, 
αισθητήρια 
μετεωρολογικών 
δεδομένων αλλά και 
εισόδους από web 

applications,  ενώ συχνά 
πρέπει να διαχειριστούν 
διαφορετικές γλώσσες  

 



ΓΙΑΤΙ Commissioning? 
  Τα συστήματα HVAC γίνονται όλο και πιο 

απαιτητικά στον έλεγχο (μεταβλητής παροχής και 
θερμοκρασίας,)  αυξάνεται η ανάγκη για 
βελτιστοποίηση των παραμέτρων, για μετρήσεις 
και θέση στόχων (benchmarking). 



Lawrence Berkeley National Laboratories 

Commissioning Survey. (July 2009): 

 Το Commissioning είναι αδιαμφισβήτητα η πιο 
αποδοτική επένδυση για την μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, και την μείωση του 
κόστους λειτουργίας στα κτίρια. 

 Μέση εξοικονόμηση ενέργειας: 16% και χρόνο 
αποπληρωμής: Μεταξύ1.1 και 4.2 χρόνων. 

 Ετήσια δυνατότητα                                        
εξοικονόμησης $30 δισ. μέχρι                                 
το 2030 και 360 ΜΤ CO2 

Τεκμηριωμένα αποτελέσματα 



Technical commissioning –  

Inspection and Testing: 

 Prefunctional/Precommissioning 

◦ Installation Verification Checks,                           

Pressure testing, HD384, point to                         

point checklists, start up reports,                            

FAT 

 TAB 

 Functional/Commissioning 

◦ IST 

◦ Performance testing 

Technical vs. Process 





Χρονοδιάγραμμα Commissioning 

Commissioning 

Test & 

Balance 
Start-up 

Testing 



LEED NC  and Commissioning  

Δύο επίπεδα προσέγγισης 
 Το Commissioning για LEED διαχωρίζεται σε 

δύο επίπεδα 

◦ Fundamental Commissioning of Building 

Energy Systems and  

◦ Enhanced Commissioning  

 Το Fundamental Commissioning of Building 

Energy Systems είναι προαπαιτούμενο ενώ το 
Enhanced Commissioning είναι credit.   



Fundamental commissioning and 

verification (EAp 1) – 5 tasks 
 

1. Καταγραφή του OPR και του BOD 

2. Ενσωμάτωση των απαραίτητων προδιαγραφών Cx 

στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου (ΤΣΥ). 

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Cx plan 

4. Επιβεβαίωση των ελέγχων εγκατάστασης και της 
απόδοσης των συστημάτων. 

5. Έκδοση της τελικής αναφοράς commissioning. 



 Enhanced Cx, EA Cre-3  

 Έλεγχος μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης 
και επανέλεγχος στην μελέτη εφαρμογής. 
(Commissionability, διατάξεις μέτρησης και ρύθμισης, 
sequence of operations, έλεγχος έναντι του BOD, και 
OPR. 

 Έλεγχος υποβολών εργολάβου. 

 Παραλαβή και έλεγχος των systems manual. 

  Επιβεβαίωση της εκπαίδευσης 

  Επιθεώρηση των συστημάτων και της λειτουργίας 
τους μετά από 10 μήνες.  

 



Τι είναι το Retro-commissioning? 



Τι είναι το Retro-commissioning? 
  Το Retro-commissioning είναι η διαδικασία 

της συστηματικής αξιολόγησης υπαρχόντων 
κτιρίων και συστημάτων, τα οποία δεν είχαν 
ποτέ γίνει commissioned ώστε να 
καταγραφούν:  

◦ Οι αρχικές απαιτήσεις του έργου - Οι παρούσες 
ανάγκες – Ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας 
– βελτιστοποίηση λειτουργίας  

 Ο όρος που χρησιμοποιείται                            
στο LEED EBOM είναι                               
“Existing building commissioning” 



Retro-Cx και εξοικονόμηση 

A study by Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL) - 2004 

 Εξοικονόμηση ηλεκτρικού από 5% έως 15% 

 Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης από 1% 
έως 23% 

 Αποπληρωμή από 0.2 έως 2.1 χρόνια 

 Όσο μεγαλύτερο είναι το κτίριο τόσο 
μειώνεται ο χρόνος                            
αποπληρωμής 



Τι είναι On-Going Commissioning? 

 Το On-Going commissioning (OCx) είναι η 
διαδικασία σύμφωνα με την οποία 
επιζητείται η συνεχής βελτίωση της 
λειτουργίας των συστημάτων του κτιρίου 
με σκοπό: 

◦ Την μείωση της ζήτησης ενέργειας 

◦ Την εξοικονόμηση νερού 

◦ Την εσωτερική ποιότητα αέρα. 

 Εμφανίζεται ως όρος στο LEED O&M 2009 



Τι είναι το monitoring based Cx 
 Εμφανίζεται ως pilot credit EApc65 in LEED 

NC 2009. 

 Εμφανίζεται ως path 2, EAc1, LEED v4, 

προσφέροντας 1 επιπλέον βαθμό. 

 Το Monitoring-based commissioning  
αναφέρεται στην διαδικασία της διαρκούς 
καταγραφής των ενεργειακών δεδομένων και 
άλλων στοιχείων κατανάλωσης μέσω BMS ή 
stand alone συστημάτων και η χρήση των 
δεδομένων αυτών με σκοπό την διασφάλιση 
των ενεργειακών στόχων σε βάθος χρόνου. 

 



Monitoring-based Cx αποτελέσματα 

A study by Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL) – 2009 

 Monitoring-Based Commissioning:  Εφαρμογή 
σε 24 πανεπιστημιακά κτίρια 

 Μέση εξοικονόμηση ενέργειας19 kWh/μ2-
χρόνο (9%) 

 Αποπληρωμή σε 2.5 χρόνια 



Cx Standards and Guidelines 

 ASHRAE/IES Standard 202-2013 - Commissioning 

Process for Buildings and Systems 

 ASHRAE Guideline 0-2005 - The Commissioning 

Process 

 ASHRAE Guideline 1.1-2007  - The HVAC 

Commissioning Process 

 NIBS Guideline 3-2012 - Building Enclosure 

Commissioning Process 

 NFPA 3: Recommended Practice on Commissioning 

and Integrated Testing of Fire Protection and Life 

Safety Systems 



ΣΥΝΟΨΗ 

 Εισαγωγή στο Commissioning 

 LEED και commissioning 

 Retro-commissioning 

 On-going commissioning 

 Monitoring-based / Continuous 

commissioning 

 Cx Standards and Guidelines 
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