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Φωτοβολταϊκά – κεντρικά ηλιοθερμικά – εξοικονόμηση ενέργειας 

Ηλιακή  υποβοή θήσή θέ ρμανσής και 
ζέστο  νέρο  χρή σής 

 

Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για την κάλυψη μέρους των 

αναγκών μιας οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης, με την βοήθεια του ήλιου.  

Σύνθετες ηλιοθερμικές εφαρμογές υλοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην χώρα μας 

σε ξενοδοχειακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια  

βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη και ο κλάδος των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο 

οποίος βασίζεται και αυτός στην αξιοποίηση του άφθονου ηλιακού δυναμικού της 

χώρας μας. 

Η avelion έχοντας μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή ηλιακών συστημάτων 

τόσο ηλιοθερμικών όσο και φωτοβολταϊκών παρουσιάζει μια προσομοίωση ενός 

συστήματος ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης και  κάλυψης σε ζεστό νερό χρήσης: 

Τρόπος λειτουργίας :  

Τοποθετείται συστοιχία συλλεκτών στην ταράτσα ή στέγη της κατοικίας. Οι ηλιακοί 

τροφοδοτούν την δεξαμενή ( μπόιλερ)  ζεστού νερού χρήσης έως ότου η θερμοκρασία 

του νερού χρήσης φθάσει στην επιθυμητή. Στην συνέχεια και εφόσον υπάρχει ακόμη 

παραγωγή από τον ήλιο την υπόλοιπη ενέργεια την διοχετεύει σε ένα δοχείο 

αποθήκευσης μεγαλύτερης χωρητικότητας (buffer) . Όταν υπάρχει ανάγκη για 

θέρμανση χώρου, το σύστημα μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει την  

αποθηκευμένη στο buffer ενέργεια ή αν αυτή δεν επαρκεί να συμπληρώσει ενέργεια 

από τον λέβητα ή αντλία θερμότητας ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.  

Σε αυτές τις εφαρμογές προτεραιότητα έχει πάντα το ζεστό νερό χρήσης, που σημαίνει 

ότι εάν αυτό καταναλωθεί τότε το σύστημά μας θα τροφοδοτήσει το δοχείο ζεστού 

νερού έως ότου επανέλθει στο επιθυμητό όριο θερμοκρασίας.  

Βασική προϋπόθεση αυτών των συστημάτων, είναι η θέρμανση να είναι χαμηλών 

θερμοκρασιών, δηλαδή ενδοδαπέδια ή fan coil.  
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Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Για τις ανάγκες του παραδείγματος έγινε προσομοίωση συστήματος με τις εξής 

παραδοχές: 

Περιοχή εφαρμογής  Αθήνα 

Ετήσιες ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση 5.000kWh = 4.300.000kcal 

Σύστημα θέρμανσης Ενδοδαπέδια  

Μέσες ημερήσιες ανάγκες σε νερό χρήσης 100lt σε θερμοκρασία 45ο C 

Ετήσιες ανάγκες σε ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης 2.000kWh = 1.720.000kcal 

 

Για την συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν 10 επιλεκτικοί συλλέκτες 2,4m2 

πιστοποιημένων συλλεκτών της πιο γνωστής ελληνικής εταιρίας Calpak.  Επιπλέον 

χρησιμοποιήθηκε ένα buffer χωρητικότητας 1000lt και δοχείο ζεστού νερού χρήσης 
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150lt. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κατοικία διαθέτει άριστη ποιότητα 

μόνωσης, κάτι που δεν συναντάται σε συνήθης κατοικίες. 

 

Προσομείωση 

Με βάσει τις παραδοχές αυτές η προσομοίωση του συστήματος μας έδωσε ετησία 

κάλυψη σε ζεστό νερό χρήσης 98,1% και για θέρμανση 40%. 

Στο επόμενο διάγραμμα αποτυπώνεται η ηλιακή συνεισφορά στις ενεργειακές ανάγκες 

θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης. Με πορτοκαλί χρώμα φαίνονται οι συνολικές 

ανάγκες της κατοικίας, ενώ με κίτρινο η ενέργεια που παίρνουμε από το ηλιοθερμικό 

σύστημα. 

 

 

 

Ανάγκες σε ζεστό 

νερό στους 45οC 

Ηλιακή συνεισφορά Εξοικονόμηση 

σε πετρέλαιο 

Χρόνος 

απόσβεσης 

150lt/ημέρα 4600kWh 540lt 8,0 χρόνια 

200lt/ημέρα 4880kWh 574lt 7,7 χρόνια 

250lt/ημέρα 5104kWh 600lt 7,4 χρόνια 
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Αντίστοιχα αν μεταβληθούν οι ανάγκες για θέρμανση (το οποίο συνεπάγεται λιγότερο  

μονωμένη κατοικία)  και η κατανάλωση του ζεστού νερού παραμείνει σταθερή στα 

200lt/ημέρα έχουμε τα εξής αποτελέσματα: 

 

Ανάγκες στην 

θέρμανση 

Ηλιακή συνεισφορά στην 

εγκατάσταση (έτος) 

Εξοικονόμηση 

σε πετρέλαιο 

Χρόνος 

απόσβεσης 

7.000kWh 5.100kWh 600lt 7,4 χρόνια 

12.000kWh 5.460kWh 642lt 7,0 χρόνια 

17.000kWh 5.700kWh 670lt 6,7 χρόνια 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι επεμβάσεις τέτοιου 

είδους κάνουν απόσβεση της επένδυσης 6-7 χρόνια ανάλογα τις θερμικές ανάγκες, 

την μόνωση που διαθέτουν, και την τιμή του πετρελαίου. 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στις μονώσεις των κατοικιών με αποτέλεσμα 

τα τελευταία σενάρια να είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα.  Εντούτοις 

αυτό που καθορίζει την αποδοτικότητα της συγκεκριμένης επένδυσης είναι η σωστή 

μελέτη βάσει των πραγματικών αναγκών και η υλοποίησή της. Η ηλιακή υποβοήθηση 

θέρμανσης δεν είναι μια τεχνική λύση που μπορεί να απαντηθεί σε κάθε εφαρμογή. Θα 

πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένα συνεργεία, και ύστερα από αναλυτική 

μελέτη έμπειρων μηχανικών, με εξειδίκευση στον τομέα των ηλιακών πεδίων, 

διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη επιτυχία της εγκατάστασης. 

 

Στην avelion έμπειροι μηχανικοί είναι σε θέση να προσφέρουν λύσεις ικανές να 

καλύψουν τις δικές σας ανάγκες. 

Στην παρακάτω φωτογραφία, το λεβητοστάσιο μιας τέτοιας εφαρμογής στην Παιανία, 

κατά την διαδικασία της εγκατάστασης. 
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