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To αύξην στελ ςύμε – ζέξκαλσε θτεξίσλ
Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη
πξνβιέςεηο.
Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο ηηκέο
πεξίπνπ ζηα $ 90 αλά βαξέιη (159 ιίηξα) θέξλνπλ ην αξγό πεηξέιαην ζε έλα λέν επίπεδν
ξεθόξ θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, ππάξρεη ην ελδερόκελν λα αλέβνπλ αθόκε θαη ζηα
$ 100. Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο επνρήο ζέξκαλζεο 2007/2008 μέξακε όηη ε θεξδνζθνπία
ζα επηθέξεη κηα άλνδν ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ.
Η αύμεζε βαζηθώλ ηηκώλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ κπνξεί λα απνδνζεί
ελ κέξεη ζηελ έθξεμε θαηαλάισζε¦
πεηξειαίνπ
ζηηο
αλαπηπζζόκελεο
νηθνλνκίεο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο. Καηά
ηε δηάξθεηα ησλ εξρόκελσλ εηώλ ε
ζπλερήο άλνδνο ζηε βηνκεραλία θαη ε
θηλεηηθόηεηα ζε απηέο ηηο ρώξεο ζα
νδεγήζνπλ ζε κηα ζπλερώο απμαλόκελε
απαίηεζε γηα πεηξέιαην.
Δπηπιένλ, ηα δηάθνξα γεγνλόηα όπσο
αλαηαξαρέο ζηελ άπσ αλαηνιή, νη θπζηθέο
θαηαζηξνθέο
ζπλερίδνπλ
λα
δίλνπλ
αθνξκή γηα κεγάιεο απμήζεηο ηηκώλ. Οη αιιαγέο ζην παγθόζκην θιίκα ζα ζπλερίζνπλ λα
είλαη κηα ώζεζε γηα κηα αύμεζε ζηε ζπρλόηεηα ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ γεγνλόησλ.
Έλαο άιινο ιόγνο γηα ηελ αύμεζε ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη έλα θαηλόκελν
απνθαινύκελν «peak-oil». Γεδνκέλνπ όηη ην πεηξέιαην εμάγεηαη από έλα θνίηαζκα,
γίλεηαη όιν θαη δπζθνιόηεξν λα δηαηεξεζεί ην πνζνζηό εμαγσγήο. Όηαλ ην πεξηερόκελν
ελόο θνηηάζκαηνο θζάλεη ζην κηζό από ην αξρηθό πεξηερόκελό ηνπ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ, κεηώζεηο παξαγσγήο θαη άιιεο ηερληθέο, όπσο ηελ έγρπζε ύδαηνο, γηα
λα δηαηεξήζεη κηα νξηζκέλε παξαγσγή. Όηαλ απηό εθαξκόδεηαη ζηε παγθόζκηα
παξαγσγή πεηξειαίνπ, είλαη πξνθαλέο όηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζα πξέπεη λα κεησζεί
ζε θάπνην βαζκό.
Έλαο άιινο ιόγνο είλαη ην όηη ε βηνκεραλία πεηξειαίνπ εθκεηαιιεύηεθε πξώηα ηα
επθνιόηεξα θαη επνκέλσο θηελόηεξα θνηηάζκαηα. ήκεξα γηα ηελ άληιεζε ηνπ
πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα θηάζνπκε βαζύηεξα, καθξύηεξα. ε απηό ην πιαίζην, νη ηηκέο
ηνπ πεηξειαίνπ κπνξνύλ κόλν λα απμεζνύλ θαζώο ε παξαγσγή ζα πξέπεη λα
ζπλερίδεηαη. Μεξηθνί από ηνπο
θπξηόηεξνπο παξαγσγνύο πεηξειαίνπ ήδε έρνπλ
αλαγλσξίζεη όηη πιεζηάδνπκε ην ζεκείν «peak-oil».
Η ηηκή ηνπ αεξίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ζηέθεηαη απηήλ ηελ πεξίνδν
νκνίσο ζε πςειό επίπεδν. ε ζρέζε κε ην 2000 ε ηηκή ηνπ αεξίνπ έρεη δηπιαζηαζηεί.
Απηέο νη αλεζπρεηηθέο ηάζεηο πξέπεη λα καο δίλνπλ θάζε θίλεηξν γηα λα εμεηάζνπκε ηηο
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζην πεηξέιαην θαη ην αέξην θαη γηα λα ελζσκαηώζνπκε ηηο
πξναλαθεξζείζεο πηπρέο ζηνπο ππνινγηζκνύο καο ζηα ζρέδηα επελδύζεσλ θαη
απόζβεζεο ηνπ θόζηνπο νηθνδoκήο. Η γεσζεξκηθή ελέξγεηα θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία καο
EcoSolutions ΕΠΕ
ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΠΑΡΛΑΜΑ 65, 71410 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ,
ΣΗΛ: 2810371260, ΦΑΞ: 2810371261, ΚΙΝ:6936116430

E-mail: info@EcoSolutions.gr

Web: www.EcoSolutions.gr

To αύξην στελ ςύμε – ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα
δίλνπλ πιένλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλεμαξηεηνπνηεζνύκε ζηα θηήξηα από ηηο ζπκβαηηθέο
κνξθέο ελέξγεηαο.

Σπίτηα θαη θτήξηα ρσξίο τελ ρξήσε πετξειαίνπ ε αεξίνπ
Οη επαλαστάσεηο αξρίδνπλ πάλτα στν κπαιό.
Οη ειηαθνί εηδηθνί ζθέθηνληαη ηνπο ειηαθνύο ζπζζσξεπηέο, νη εηδηθνί ζηηο αληιίεο
ζεξκόηεηαο ηελ ζπκπίεζε νη εηδηθνί ζηελ ζέξκαλζε ηελ θαύζε. Μήπσο ζα πξέπεη λα ηα
ζθεπηόκαζηε όια καδί;
Eπεηδή ην πεηξέιαην θαη ην αέξην είλαη θαζεκεξηλά αθξηβόηεξα, ιηγόηεξα θαη καο
δεκηνπξγνύλ αλαζθάιεηα. Δπεηδή ε ππξεληθή ελέξγεηα δελ είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιύζε,
επεηδή ηα θηήξηα ζα απαηηνύλ ηα ελεξγεηαθά πηζηνπνηεηηθά ήδε από ην επόκελν έηνο. Καη
επεηδή ε νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ θηεξίσλ κε αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη
εθηθηή. Υξεηαδόκαζηε κηα επαλάζηαζε; ίγνπξα. Γηαηί ηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά
ζπζηήκαηά πξέπεη λα ζπλδπάδνπλ έμππλα ηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηηο
θαηαλαιώζεηο. Με κέγηζηε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε νπνηνδήπνηε είδνο ή κέγεζνο
θηεξίνπ. Σν απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα είλαη ε ελεξγεηαθή θάιπςε ελόο θηεξίνπ «360βαζώλ».
Ή απιά - «δελ πξέπεη λα θάλνπκε κηζέο δνπιεηέο»
Θέξκαλζε θαη ςύμε θηεξίσλ
Μόλν όπνηνο ζθέπηεηαη νινθιεξσκέλα, κπνξεί λα δώζεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο.
Αλεμάξηεηα αλ κηιάκε γηα λέα ή παιαηά θηήξηα – κεγάια θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα,
μελνδνρεία ή κνλνθαηνηθίεο ζην Βνξξά ή ην λόην ζέξκαλζε ή ςύμε - ή θαη νη δύν. Με ηνλ
ζσζηό νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό πξέπεη ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηά λα έρνπλ απάληεζε
ζε θάζε εξώηεζε. Γηαθνξεηηθά
ζπζηήκαηα όπσο νη ειηαθνί
ζπζζσξεπηέο,
αληιίεο
ζεξκόηεηαο, ζπζθεπέο ςύμεο,
ζεξκνελεξγά πιηθά δόκεζεο,
επηηνίρηα ή ελδνδαπέδηα λα
ζπλδπάδνληαη όια γηα λα
δεκηνπξγήζνπλ
ην
ηδαληθό
ζύζηεκα γηα λα ηαηξηάμεη
αθξηβώο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο
καο θαη γηα λα θάλεη ηελ ειηαθή
ζέξκαλζε θαη ηελ ςύμε δπλαηή
θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Δπίζεο πξέπεη λα θξνληίδνπκε
νιόθιεξν ην ζύζηεκα, θαη λα
κπνξνύκε αθόκε θαη λα ην
ειέγμνπκε απνκαθξπζκέλα από
έλαλ ππνινγηζηή ή θηλεηό. Καη
εθηόο απηνύ ηα ζπζηήκαηά καο,
ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα
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ζπκπιεξσζνύλ κε θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο. Απηό ζα είλαη ελεξγεηαθή θάιπςε
360°.
Γηα λα επηηύρνπκε ην παξαπάλσ ζα πξέπεη ηα ζπζηήκαηά καο λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλα
ώζηε λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ δηαζέζηκε ελέξγεηα κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε ρσξίο ηδηαίηεξεο
απώιεηεο λα κπνξνύκε λα ηελ έρνπκε δηαζέζηκε όηαλ ηελ ρξεηαδόκαζηε. Η απηνλνκία
από ηα ζπκβαηηθά θαύζηκα είλαη εύθνιε. Πξέπεη απιά λα έρνπκε ηα πάληα ππό έιεγρν, λα
ζπλδπάζνπκε θάζε πεγή ελέξγεηαο θαη θαηαλαισηέο θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε ε
παξαγσγή ελέξγεηαο λα κελ ζπαηαιηέηαη νπνπδήπνηε. Όρη κόλν λα ζπλδέζνπκε ηελ
δηαζέζηκε ελέξγεηα όπσο ε ειηαθή θαη γεσζεξκηθή, αιιά λα δηαρεηξηδόκαζηε επίζεο ηελ
ελέξγεηα κε ηέηνηνλ έμππλν ηξόπν ώζηε ζην ηέινο λα κελ απαηηείηε θαζόινπ ην πεηξέιαην
ή ην αέξην.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ: νη κεζαίεο ζεξκνθξαζίεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη
γηα ηελ πξνζέξκαλζε ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, γηα λα ζεξκάλνπλ ηηο πηζίλεο, θαη
ηα ελεξγά ζηξώκαηα ζην θηήξην. Η ελέξγεηα κεηαθέξεηε ρσξίο απώιεηα θαη' επζείαλ ζηε
ζεξκηθή κάδα ηνπ θηεξίνπ, κεηώλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηηο δαπάλεο θαηαλάισζεο θαηά
60%, αλάινγα κε ηε πεξηνρή. Έηζη δελ είλαη δύζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο πόζν
απνηειεζκαηηθό είλαη ην ζύζηεκα ζπλνιηθά. Δίλαη όιν απιά έλα ζέκα δηαρείξηζεο.
Απηό πνπ θεξδίδνπκε.
Υαιάξσζε από θάζε άπνςε. Σα πξσηνπνξηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα εμαζθαιίδνπλ ηελ
νηθνινγηθή ζπκπεξηθνξά θαζώο επίζεο θαη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αξρηηεθηνληθή
ειεπζεξία, απμάλνπλ ηελ αμία ηεο ηδηνθηεζίαο - θαζώο επίζεο δεκηνπξγνύλ έλα
εμαηξεηηθά επράξηζην εζσηεξηθό θιίκα. Αιιά ην κεγαιύηεξν όθειόο ηνπο βξίζθεηαη ζηελ
αζθάιεηα πξνγξακκαηηζκνύ, ηε ζηαζεξόηεηα δαπαλώλ θαη ηηο ρακειόηεξεο ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο ηνπο.
Γηα λα επεμεγήζνπκε ηη ζεκαίλεη απηό πξαγκαηηθά, ζα ζαο παξνπζηάζνπκε κία ζύγθξηζε
δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ, γηα έλα ζπίηη 4σλ Αηόκσλ, ιεηηνπξγηθνύ ρώξνπ 150 m2, κε
18000 kWh/έηνο, γηα πεξίνδν 20 εηώλ κε ππνινγηδόκελε αύμεζε ελεξγεηαθνύ θόζηνπο
8%.
ε ηειεπηαία αλάιπζε, ηίπνηα δελ είλαη πην πεηζηηθό από ηελ πξαγκαηηθόηεηα.

EcoSolutions ΕΠΕ
ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΠΑΡΛΑΜΑ 65, 71410 ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΚΡΗΣΗ,
ΣΗΛ: 2810371260, ΦΑΞ: 2810371261, ΚΙΝ:6936116430

E-mail: info@EcoSolutions.gr

Web: www.EcoSolutions.gr

To αύξην στελ ςύμε – ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα

Παξνπσίασε νινθιεξσκέλνπ σπστήκατνο ςύμεο – ζέξκαλσεο θτεξίνπ
Η αξρή ηνπ γεσζεξκηθνύ θιηκαηηζκνύ είλαη πνιύ απιή. Βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη θάησ
από ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ε ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή ρεηκώλα-θαινθαίξη ζηνπο 16-18
βαζκνύο Κειζίνπ. Αλ ζπλεπώο εθκεηαιιεπηνύκε ηελ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηνπ
ππεδάθνπο, κπνξνύκε λα ζεξκάλνπκε ρώξνπο ην ρεηκώλα θαη λα ηνπο ςύμνπκε
αληίζηνηρα ην θαινθαίξη. Ο ήιηνο είλαη κία αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο ηελ νπνία ζα
πξέπεη λα πεξηιάβνπκε ζε απηόλ ην ζρεδηαζκό. Με κία θξάζε κπνξνύκε λα έρνπκε ην
νηθνλνκηθόηεξν θαη απνδνηηθόηεξν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ απιά αλ κεηαθέξνπκε ζσζηά
ηελ ππάξρνπζα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηεο γεο θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ. Σα νθέιε ζα
είλαη κεγάια γηα ηελ ηζέπε καο, ηελ πνηόηεηα δσήο καο θαη ην πεξηβάιινλ.
Απηό γίλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο
γεσζεξκηθήο
αληιίαο
ζεξκόηεηαο, ε δε ζεξκόηεηα
κεηαδίδεηαη κέζσ εληόο δηθηύνπ
ζσιελώζεσλ (ζρέδην 8,9) πνπ
είηε βξίζθνληαη ζε νξηδόληηα
δηάηαμε θαη ρακειό βάζνο, είηε
ζε
θαηαθόξπθε
δηάηαμε
εθκεηαιιεπόκελνη κία γεώηξεζε
πνπ γίλεηαη γη΄απηό ην ιόγν.
Σν θύθισκα κπνξεί λα είλαη
επίζεο θιεηζηό ή αλνηρηό.
Σν ζύζηεκα είλαη θαηάιιειν
ηόζν γηα κεκνλσκέλεο ηδησηηθέο
θαηνηθίεο όζν θαη γηα κεγάια
θηίξηα,
εηαηξίεο,
μελνδνρεία
θ.ι.π.
Με ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο
όρη κόλν κπνξνύκε λα ελώζνπκε πνιιά δηαθνξεηηθά κεκνλσκέλα πιηθά θαη ζπζηήκαηα,
αιιά θαη λα ηα ζπλδπάζνπκε καδί ζε έλα επέιηθην πιήξεο ζύζηεκα πνπ λα κπνξεί λα
πξνζαξκνζηεί ζε όιεο ηηο απαηηήζεηο, από κνλνθαηνηθίεο ζε κεγάια θηήξηα βηνκεραληθήο
θιίκαθαο. Ο ήιηνο παξακέλεη πάληα ε αξρηθή πεγή ελέξγεηαο θαη, ηδαληθά, ην θηήξην είλαη
ηθαλό λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο νπνηνδήπνηε άιιν πξόζζεην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ή
θιηκαηηζκνύ.
(1) Οη ζπιιέθηεο. ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ζεξκόηεηα θαη ηελ πξνσζνύλ ζην
EnergyController (5) ή ην ΔnergyManager.
Η πςειή απνδνηηθόηεηά ηνπο εγγπάηαη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαζ'
όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ζπιιέθηεο (1) καδί κε ηηο αληιίεο ζεξκόηεηάο (4)
κεγηζηνπνηνύλ ηελ απόδνζή!
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(2) Θεξκνελεξγά πιηθά θηεξίσλ ζε ηνίρνπο
παηώκαηα θαη νξνθή κέζα θαη έμσ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηεο νηθνδνκήο. Έλα δίθηπν ζσιήλσλ ελζσκαηώλεηαη ζηνπο ηνίρνπο θαη ηηο
νξνθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο νηθνδόκεζεο ηνπ θηεξίνπ θαη απηνί κπνξνύλ λα
ζπλδεζνύλ κε ηα δηαθνξεηηθά πδξαπιηθά θπθιώκαηα.
Γεδνκέλνπ όηη απηό ην ζύζηεκα επηηξέπεη επίζεο ζηε ζεξκόηεηα γηα λα εμαρζεί από ηα
δσκάηηα, είλαη επηπιένλ δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αέξαο πνπ θπθινθνξεί ζην θηήξην.
(3) ε έλα ειηαθό ζπίηη, είλαη νπζηαζηηθό λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζύζηεκα ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο κε ηελ αθηηλνβόιν ζέξκαλζε - ςύμε παησκάησλ ή/θαη ηνίρσλ. Έλαληη ησλ
ζπκβαηηθώλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζπζηεκάησλ (π.ρ. θαπζηήξαο κε ζεξκνθξαζίεο ξνήο
κέρξη 65°), νη ζεξκνθξαζίεο ξνήο, αλεθνδηαζκνύ κόλν κέρξη 35° απμάλνπλ εληππσζηαθά
ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ ζέξκαλζεο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη όηη απηά ηα
ζπζηήκαηα δεκηνπξγνύλ έλα επράξηζην πεξηβάιινλ.
ε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζεξκαληηθά ζώκαηα, νη ηνίρνη θαη ηα παηώκαηα αθηηλνβνινύλ
ηε ζεξκόηεηα ή ηελ ςύμε από νιόθιεξε ηελ επηθάλεηά ηνπο θαη δελ
θαηαιακβάλνπλ θαζόινπ ρώξν.
Η απνζήθεπζε ηεο ζεξκόηεηαο γίλεηε ζε δεμακελή πνπ έρεη πνιύ
θαιέο ηδηόηεηεο κόλσζεο.
Ο
ειεγθηήο
ελέξγεηαο
(EnergyController)
είλαη
έλα
πδξαπιηθό ζύζηεκα ειέγρνπ, ην
νπνίν απνηακηεύεη ηελ ειηαθή
ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη, κέρξη θαη
ζε
ηξία
δηαθνξεηηθά
επίπεδα
απνζήθεπζεο. Απηά ηα επίπεδα αληηζηνηρνύλ ζηηο
δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζέξκαλζεο
θαη ηνπ λεξνύ γηα θαηαλάισζε. Ο δηεπζπληήο ελέξγεηαο
(Energy Manager) ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κεγαιύηεξα ζπζηήκαηα, δεδνκέλνπ όηη, έλαληη ηνπ
EnergyController, έρεη κεγαιύηεξν αξηζκό θαη πεξηζζόηεξεο πνηθίιεο ζπλδέζεηο εθηόο
από ηελ ηθαλόηεηα αλάκημεο ή δηαρσξηζκνύ.
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To αύξην στελ ςύμε – ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα

Οη πξόζζεηνη ελεξγεηαθνί θαηαλαισηέο, όπσο νη
πηζίλεο, κπνξνύλ επίζεο λα ζπλδεζνύλ ζην
ζύζηεκά καο.
Σν πιήξεο ζύζηεκα δελ επηβάιιεη νπνηνδήπνηε
αξρηηεθηνληθό πεξηνξηζκό θαη επηηξέπεη κηα
πνιιαπιόηεηα επηινγώλ δηακόξθσζεο ησλ
ρώξσλ.
Η αληιία ζεξκόηεηαο παίξλεη ηελ ελέξγεηα από ην
κέζν πνπ ηελ πεξηβάιιεη (αέξαο, ύδσξ ή γε). Οη
αληιίεο ζεξκόηεηαο έρνπλ ηδηαίηεξα πςειά
επίπεδα
απνδνηηθόηεηαο
θαη
ζρεδηάδνληαη
βέιηηζηα γηα ηε ρξήζε κε ηνπο ειηαθνύο ζπζζσξεπηέο. Έλαο ζσζηόο ζπλδπαζκόο
αληιηώλ ζεξκόηεηαο, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο, είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζεη εληειώο
έλα ζπκβαηηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο – ςύμεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο έλα
γεσζεξκηθό θιηκαηηζηηθό θαηαλαιώλεη ζε ειεθηξηθό ξεύκα κόιηο ην 30% ηεο ελέξγεηαο
πνπ απνδίδεη, ελώ έλαο θαπζηήξαο-θαινξηθέξ ην 130% !
Η εγθαηάζηαζε ηνπ γεσζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζύζηεκα
απνζήθεπζεο θάησ από ηα ζεκέιηα, είηε ζε ρώξν γύξσ από ην ζπίηη, έηζη είλαη δπλαηό λα
επεθηαζεί ε ζπλνιηθή ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο γηα ηελ ειηαθή παξαγκέλε ελέξγεηα ζρεδόλ
ζε νπνηνδήπνηε κέγεζνο.
Σν γεσζεξκηθό ζύζηεκα απνζήθεπζεο είλαη έλα δίθηπν
ζσιήλσλ, ην νπνίν απνζεθεύεη ηε ζεξκόηεηα ζην
έδαθνο. Δγθαηεζηεκέλν θάησ από ηα ζεκέιηα, είλαη
κνλσκέλν από ην θηήξην. Μηα επαξθνύο κεγέζνπο
ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη
ηθαλνπνηεηηθή
ελέξγεηα
ειηαθήο ζεξκόηεηαο γηα
λα θαιύςεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα νιόθιεξν έηνο.
Δπαλαζηάζεηο… … αξρίδνπλ ζην κπαιό - όπσο είπακε.
Γη’ απηό ζθεθηόκαζηε δηαθνξεηηθά, αιιά δελ ζηακαηάκε
ζε απηό. Δπεηδή όζν ππεξήθαλνη κπνξνύκε λα είκαζηε
γηα ηελ αλεμαξηεζία πνπ έρνπκε επηηύρεη από ην
πεηξέιαην θαη ην αέξην, νη επόκελεο νηθνινγηθέο θαη
νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο - ιηγνζηνί πδάηηλνη πόξνη, πςειέο
ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο - εκθαλίδνληαη ήδε κπξνζηά καο.
Γη’ απηό εξγαδόκαζηε ζε ζπλεξγαζία κε αξρηηέθηνλεο, επηρεηξήζεηο εθαξκνζκέλεο
κεραληθήο, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη ηδηνθηήηεο θηεξίσλ γηα λα αλαπηύμνπκε ηηο λέεο,
απνδνηηθέο ιύζεηο γηα ηε βηώζηκε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο. Λύζεηο πνπ μεπεξλνύλ ην
ζέκα ηεο ειηαθήο ηερλνινγίαο. Δπαλαζηάζεηο.
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