
ΒΙΟΚΛΙΜΑΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΚΛΔΙΣΟ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΟ  
ΓΗΜΟΤ ΒΤΡΩΝΑ  

¨ΥΡΗΣΟ ΣΑΜΠΑΞΗ¨ 



Ο Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων (Οδθγία 2002/91/ΕΚ)  ζχει ςτόχο να εξαςφαλίςει ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ ςτον 
εςωτερικό χϊρο με ςωςτι ςυμπεριφορά του κτιρίου κατά τθν διάρκεια όλου του χρόνου, κάνοντασ ταυτόχρονα 
ορκολογικι χριςθ τθσ ενζργειασ.  

Το κολυμβθτιριο λειτουργεί ςαν ηωντανό φίλτρο των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν περιοχι 
χωροκζτθςθσ του. 
 
Κατά τθν χειμερινι περίοδο περιορίηει τισ κερμικζσ απϊλειεσ και μεγιςτοποιεί τα κερμικά θλιακά κζρδθ. 
 
Αντίςτοιχα το καλοκαίρι εξαςφαλίηεται ο φυςικόσ δροςιςμόσ του κτιρίου με τθν ελαχιςτοποίθςθ των κερμικϊν κερδϊν 
και τθν κερμικι αποφόρτιςθ του κτιρίου με τθν λιψθ κατάλλθλων μζτρων. 

Το κτιριο καταςκευάςτθκε ςτο χϊρο των εγκαταςτάςεων του Δθμοτικοφ Σταδίου Βφρωνα ςτθν οδό Α. Γαηι ςτο Διμο 
Βφρωνα. Αναπτφςςεται ςε ιςόγειο και ςε τμιμα του Α’ Υπογείου (καλφπτει το βάκοσ τθσ κεντρικισ πιςίνασ) για τον κφριο 
χϊρο των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και ςε δφο υπζργειουσ ορόφουσ για τα γραφεία και τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ. Το 
ιςόγειο και ο όροφοσ των βοθκθτικϊν χϊρων αποτελοφν τθ κφρια χριςθ Κλειςτοφ Κολυμβθτθρίου. Στα υπόγεια 
υπάρχουν οι αποκικεσ, χϊροι ςτάκμευςθσ, το λεβθτοςτάςιο, το αντλιοςτάςιο και το μθχανοςτάςιο 



Οι παρακάτω αρχζσ εφαρμόηονται ςτο ςυγκεκριμζνο κτίριο.   
Συγκεκριμζνα : 

-   εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ χωροκζτθςθ τόςο του 
κτιρίου μζςα ςτο προβλεπόμενο οικόπεδο, όςο και των 
διαφόρων τμθμάτων / χϊρων του ανάλογα με τθν χριςθ 
τουσ 
 

-   παρζχεται ο απαραίτθτοσ φυςικόσ φωτιςμόσ με 
ταυτόχρονθ ςκίαςθ του κτιρίου για τθν αποφυγι 
ανεπικφμθτων αντανακλάςεων και υπερκζρμανςθσ του 

-    εξαςφαλίηεται ο κατάλλθλοσ αεριςμόσ του κτιρίου με 
χριςθ πακθτικϊν ςυςτθμάτων δροςιςμοφ. 

-    εξαςφαλίηονται ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ για τουσ 
χριςτεσ του κτιρίου 

Για το κτιριακό κζλυφοσ : 

-  υπερκαλφπτονται οι προβλεπόμενεσ από τον 
Κανονιςμό Θερμομόνωςθσ απαιτιςεισ για τον μζςο 
ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ και το ελάχιςτο πάχοσ 
κερμομόνωςθσ 

- όπου είναι εφικτό, εφαρμόηονται πακθτικά ςυςτιματα 
κζρμανςθσ ςτο κζλυφοσ του κτιρίου με χριςθ μζτρων 
προφφλαξθσ από υπερκζρμανςθ κατά τθν καλοκαιρινι 
περίοδο. 

- Ικανοποιοφνται οι ειδικζσ απαιτιςεισ ποιότθτασ των 
δομικϊν ςτοιχείων 



Σκοπόσ τθσ  λειτουργίασ του κολυμβθτιριου είναι θ ελαχιςτοποίθςθ κατά το δυνατό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τθν 
ςωςτι λειτουργία του κτθρίου, μζςω: 

- του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ του κτθριακοφ 
κελφφουσ, αξιοποιϊντασ τθν κζςθ του κτθρίου ωσ προσ 
τον περιβάλλοντα χϊρο, τθν θλιακι διακζςιμθ 
ακτινοβολία ανά προςανατολιςμό όψθσ 

- τθσ κερμομονωτικισ επάρκειασ του κτθρίου με τθν ορκι 
εφαρμογι κερμομόνωςθσ ςτα  αδιαφανι δομικά 
ςτοιχεία  αποφεφγοντασ κατά το δυνατόν τθ δθμιουργία 
κερμογεφυρϊν, κακϊσ και τθσ επιλογι κατάλλθλων 
κουφωμάτων (ςυνδυαςμόσ υαλοπίνακα αλλά και 
πλαιςίου τθσ επιλογισ κατάλλθλων 
θλεκτρομθχανολογικϊν ςυςτθμάτων υψθλισ απόδοςθσ) 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε κζρμανςθ, ψφξθ, 
κλιματιςμό, φωτιςμό και ηεςτό νερό χριςθσ με τθν κατά 
το δυνατόν ελάχιςτθ κατανάλωςθ (ανθγμζνθσ) 
πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

- τθσ χριςθσ τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
(ΑΡΕ): κερμικά – θλιακά, φωτοβολταϊκά 

- τθσ εφαρμογισ διατάξεων αυτομάτου ελζγχου τθσ 
λειτουργίασ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, 
για τον περιοριςμό τθσ άςκοπθσ χριςθσ τουσ (BMS) 



ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΙΟΥ 



ΤΟΡΟΓΑΦΙΑ ΟΙΚΟΡΕΔΟΥ ΚΤΗΙΟΥ-ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Το οικόπεδο που ανεγζρκθκε το κτιριο είναι 
πολυγωνικοφ ςχιματοσ με γωνία 3ο ςε ςχζςθ με το 
βορρά. Η κζςθ του κτθρίου ευνοεί τον θλιαςμό, κυρίωσ 
του δϊματοσ αλλά και των κατακόρυφων όψεων. 
(ακολουκεί  ςχζδιο  - τοπογραφικό με τθν ακριβι κζςθ 
του κτθρίου ςτο οικόπεδο) 

Σφμφωνα με τισ αρχζσ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ, το 
κτιριο ςχεδιάςκθκε , λαμβάνοντασ υπόψθ: 
 
• τθν χωροκζτθςθ του κτθρίου και τον προςανατολιςμό 

του ςτο οικόπεδο, 
 

• τθν εςωτερικι χωροκζτθςθ χϊρων λόγω λειτουργιϊν 
του κτθρίου.  
 

• τθν κατάλλθλθ χωροκζτθςθ των ανοιγμάτων κακϊσ 
και τθν θλιοπροςταςία τουσ, 
 

• τθν ενςωμάτωςθ ενόσ πακθτικοφ θλιακοφ 
ςυςτιματοσ, το οποίο είναι το ςφςτθμα του άμεςου 
κζρδουσ, 

 
• διαμόρφωςθ του περιβάλλοντα χϊρου για τθ 

βελτίωςθ του μικροκλίματοσ 



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Το κτιριο καταςκευάςτθκε ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ Σταδίου Βφρωνα του Διμου Βφρωνα και βάςει του Κ.Εν.Α.Κ και 
ανικει ςτθν Β κλιματικι ηϊνθ.  
 
Κάκε δομικό ςτοιχείο πρζπει να ζχει και ζχει ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ μικρότερο από αυτοφσ που δίνονται ςτον 
αντίςτοιχο πίνακα (κάτω δεξιά) για τθν Β κλιματικι ηϊνθ. 
 
Το ιςόγειο, ο όροφοσ και το κλιμακοςτάςιο είναι κερμαινόμενοσ χϊροσ, οι οποίοι είναι κερμομονωμζνοι. Στο παρακάτω 
ςχιμα δίνεται ςε τομι ο κερμαινόμενοσ χϊροσ του κτθρίου. 



ΧΩΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΙΟ - ΗΛΙΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ   

Ο εςωτερικόσ ςχεδιαςμόσ και θ διαμόρφωςθ των χϊρων 
ςτο κτιριο, ζγιναν με γνϊμονα τθ μζγιςτθ εκμετάλλευςθ 
ι αποφυγι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. Το κτιριο είναι 
διαμορφωμζνο οφτωσ ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ του 
φυςικοφ δροςιςμοφ ακόμθ και κατά τισ πρϊτεσ πρωινζσ 
ϊρεσ κατά τθ κερινι περίοδο.  Η κεντρικι είςοδοσ 
χωροκετείται ςτθ δυτικι όψθ του κτθρίου.  

Ωσ μζςο θλιοπροςταςίασ των δυτικϊν και των ανατολικϊν 
ανοιγμάτων επιλζχκθκαν τα ςκίαςτρα. Για λόγουσ 
βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ 
εξωτερικά κατάλλθλων περςίδων ςε οριηόντιεσ θ 
κατακόρυφζσ κζςεισ, από αλουμίνιο 



ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

Σε όλουσ τουσ κφριουσ χϊρουσ του κτθρίου υπάρχουν ανοίγματα τα οποία προςφζρουν επαρκι φυςικό φωτιςμό.  
Στουσ χϊρουσ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν οι μεγάλεσ γυάλινεσ επιφάνειεσ τθσ δυτικισ και τθσ ανατολικισ όψθσ 
προςφζρουν άπλετο φυςικό φωτιςμό 



ΡΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΙΟΥ  

Το πακθτικό ςφςτθμα που επιλζχκθκε να ενςωματωκεί ςτο ςχεδιαςμό του κτθρίου είναι αυτό του άμεςου κζρδουσ.  
Ο νότιοσ προςανατολιςμόσ του κτθρίου αποκλίνει λίγο από το βζλτιςτο κακαρά νότιο. Τα ανοίγματα καταλαμβάνουν 
600,82m2 επί ςυνολικισ όψθσ 1916,38m2 που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 31,35%.  
Ππωσ προβλζφκθκε ςτα ςχζδια ςκιαςμοφ των ανοιγμάτων, τα οποία είναι ςτθ δυτικι και τθν ανατολικι όψθ, κατά τθ 
διάρκεια του χειμϊνα υπάρχει επαρκισ θλιαςμόσ ενϊ κατά τθν περίοδο του κζρουσ θ άμεςθ θλιακι ακτινοβολία 
μειϊνεται. 
 Η επαρκισ ποςότθτα ανοιγμάτων ςυνδυάηεται με βαριά υλικά με υψθλι κερμοχωρθτικότθτα και ιςχυρι κερμομόνωςθ, 
οφτωσ ϊςτε το κτιριο να μπορεί να λειτουργιςει ωσ ςυλλζκτθσ, αποκικθ και παγίδα θλιακισ ενζργειασ 



ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΟΦΗ 

Η διαμόρφωςθ των ςτεγϊν του κτιρίου είναι τζτοια που να επιτρζπει ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα ελεφκερο χϊρο για τθν τοποκζτθςθ 
θλιακϊν ςυλλεκτϊν, ικανοποιθτικόσ χϊροσ χωρίσ φυςικά εμπόδια που να περιορίηουν τον θλιαςμό του. Επίςθσ δεν υπάρχουν γειτονικά 
κτιρια που να δθμιουργοφν πρόβλθμα ςκιάςεων. Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ επιλζχκθκε θ λφςθ τθσ τοποκζτθςθσ των θλιακϊν ςυλλεκτϊν ςτο 
δϊμα, ςτθν υπερφψωςθ τθσ ςτζγθσ προσ το δυτικό προςανατολιςμό (267º) χωρίσ καμιά ςκίαςθ, αλλά και ςε πολφ μικρό τμιμα προσ το 
νότιο προςανατολιςμό. Για το ςυγκεκριμζνο κτιριο, επιλζχκθκε θ εφαρμογι επίπεδων θλιακϊν επιλλεκτικϊν ςυλλεκτϊν ςτθ ςτζγθ του 
κτθρίου, προκειμζνου για τθν κάλυψθ τουλάχιςτον του 60% του απαιτοφμενου φορτίου για ηεςτό νερό χριςθσ. Οι θλιακοί ςυλλζκτεσ ζχουν 
διαςτάςεισ κακρεπτϊν 2000mm x 1500 mm (κακαρι επιφάνεια ςυλλζκτθ 2.85m2) και ςυνολικι επιφάνεια 199.50m2.   
 
Εγκαταςτάκθκαν επίςθσ φωτοβολταϊκά πλαίςια για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 
Η διαμόρφωςθ των ςτεγϊν του κτιρίου είναι τζτοια που επζτρεψε επίςθσ τθν εγκατάςταςθ φ/β ιςχφοσ 20KW ζνταςθσ ακτινοβολίασ 
1000W/m2 και απόδοςθσ 15,4%.  
 
Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια ζχουν ςυνολικι επιφάνεια 20.00m2. Στο κτιριο ο προςανατολιςμόσ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων λόγω τθσ 
διαμόρφωςθσ τθσ ςτζγθσ είναι νότιοσ και θ γωνία εγκατάςταςθσ τουσ είναι 0ο. 

 



ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ  ΦΟΤΙΟΥ ΖΝΧ ΑΡΟ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

Με βάςθ τθν τοποκζτθςθ των θλιακϊν ςυλλεκτϊν, τισ διαςτάςεισ τουσ και τθν διακζςιμθ επιφάνεια του δϊματοσ, θ οποία 
δεν παρουςιάηει προβλιματα ςκιαςμοφ,  εκτιμικθκε ότι ο αρικμόσ θλιακϊν ςυλλεκτϊν που μποροφν να εγκαταςτακοφν ςτο 
κτιριο είναι 21.  
 
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα των καταναλϊςεων, το μζςο ετιςιο ποςοςτό κάλυψθσ του φορτίου για ηεςτό νερό χριςθσ 
ανζρχεται ςε 62.6%. Τα επιμζρουσ μθνιαία ποςοςτά κάλυψθσ φορτίου από τουσ θλιακοφσ ςυλλζκτεσ κυμαίνονται από 26.8% 
ζωσ και 99.0%. Η μεγαλφτερθ κάλυψθ παρουςιάηεται τον μινα Ιοφλιο για τθν δεδομζνθ κλίςθ (26ο) εγκατάςταςθσ και το 
δυτικό προςανατολιςμό 



ΕΝΕΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΤΙΟΥ 

Το ενεργειακό κζντρο περιλαμβάνει: 
• Δεξαμενι και αντλιοςτάςιο πυρόςβεςθσ 
• Λζβθτεσ για τθ κζρμανςθ πιςίνασ και των χϊρων κακϊσ και παραςκευαςτιρεσ ηεςτοφ νεροφ χριςεωσ 
• Εγκατάςταςθ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ 
• Μθχανοςτάςιο επεξεργαςίασ νεροφ κολφμβθςθσ δεξαμενισ 
• Ηλιακοφσ ςυλλζκτεσ ςτο δϊμα 
• Φωτοβολταϊκζσ γεννιτριεσ 20 KWp  
• Αερόψυκτα ψυκτικά ςυγκροτιματα για τον κλιματιςμό των χϊρων (ζνα με ανάκτθςθ κερμότθτασ για τθν παραγωγι 

ηεςτοφ νεροφ χριςθσ). 



ΕΝΕΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΤΙΟΥ 

Ωσ προσ τθν παροχι κερμικισ ενζργειασ υπάρχει εγκατάςταςθ φυςικοφ αερίου με 3 λζβθτεσ θ οποία καλφπτει το ςφνολο 
των κερμικϊν αναγκϊν. 
· Για μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ προβλζπονται οι παρακάτω μορφζσ Α.Ρ.Ε. οι οποίεσ ςυνεργάηονται με τισ ςυμβατικζσ. 
               - Φ/Β ςε μορφι μεμβράνθσ επί τθσ ςτζγθσ για απευκείασ ςφνδεςθ με το δίκτυο τθσ ΔΕΗ. 
               - Ηλιακοί ςυλλζκτεσ για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςεωσ. 



ΡΑΑΓΩΓΗ ΘΕΜΟΥ ΝΕΟΥ 

Οι ανάγκεσ όλου του κτιρίου, ςε κερμότθτα, με μορφι κερμοφ νεροφ, κερμοκραςίασ 85°C, καλφπτονται από τρεισ (3) 
λζβθτεσ φυςικοφ αζριου παραγωγισ κερμοφ νεροφ που είναι εγκαταςτθμζνοι ςτο χϊρο του λεβθτοςταςίου. 
Οι λζβθτεσ είναι χαλφβδινοι, ωφζλιμθσ κερμαντικισ ικανότθτασ, οι δφο (2) των 600.000 kcal/h ο κακζνασ, ςυνδεδεμζνοι 
για παράλλθλθ λειτουργία, για τθ κζρμανςθ των χϊρων και ζνασ (1) των 400.000 Kcal/h για τθ κζρμανςθ των ηεςτϊν 
νερϊν χριςθσ (ωσ back up των θλιακϊν ςυλλεκτϊν) και των πιςίνων (κερινι λειτουργία). 
 
Οι καυςτιρεσ είναι μεγζκουσ καταλλιλου για τθ κερμικι ιςχφ των λεβιτων πολυβάκμιοι ϊςτε να λειτουργοφν με υψθλι 
απόδοςθ υπό μερικό φορτίο. 



ΘΕΜΑΝΣΗ ΝΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Η κερμοκραςία του νεροφ των δεξαμενϊν κα διατθρείται ςτουσ 260C. Για τθν επίτευξθ τθσ κερμοκραςίασ αυτισ 
χρθςιμοποιοφνται εναλλάκτεσ οι οποίοι τροφοδοτοφνται με κερμό νερό από το δίκτυο κζρμανςθσ τθ χειμερινι περίοδο. 
Για τθ κζρμανςθ τθσ μεγάλθσ δεξαμενισ ζχουν εγκαταςτακεί δφο (2) πλακοειδισ εναλλάκτεσ ιςχφοσ 500KW ο κακζνασ. 
 
Αντίςτοιχα για τθ κζρμανςθ τθσ μικρισ δεξαμενισ ζχει εγκαταςτακεί ζνασ (1) πλακοειδισ εναλλάκτθσ ιςχφοσ 73ΚW. 



ΘΕΜΑΝΣΗ ΧΩΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΙΟΥ 

Σε όλο το κτιριο, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, υπάρχει κεντρικι εγκατάςταςθ κζρμανςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν για 
κζρμανςθ χϊρων. Η εγκατάςταςθ κα περιλαμβάνει 2 ίδιεσ μονάδεσ λζβθτα-καυςτιρα ςυνολικισ κερμικισ ιςχφοσ 
1.200.000 Kcal/h (1395.4KW), με κερμοκραςία λειτουργίασ 70/85°C, με κεντρικό δίκτυο διανομισ και εςωτερικζσ μονάδεσ 
για τθν απόδοςθ κζρμανςθσ ςτουσ χϊρουσ.Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται ςυγκεντρωτικά όλα τα δεδομζνα για το 
ςφςτθμα κζρμανςθ του κλειςτοφ κολυμβθτιριου. 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΥ ΝΕΟΥ 

Οι ανάγκεσ των κλιματιςτικϊν εγκαταςτάςεων του ςυγκροτιματοσ, ςε "ψφξθ" καλφπτονται από δφο (2) αερόψυκτα 
ςυγκροτιματα παραγωγισ ψυχροφ νεροφ, ζνασ (1) ιςχφοσ 120 KW με ςφςτθμα ολικισ ανάκτθςθσ κερμότθτασ και ζνασ (1) 
ιςχφοσ 800 KW που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο δϊμα. 



ΨΥΞΗ ΧΩΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΙΟΥ 

Στο κτιριο εφαρμόηεται ςφςτθμα κλιματιςμοφ με 2 αερόψυκτουσ ψφκτεσ με κεντρικό δίκτυο και 2 κεντρικζσ κλιματιςτικζσ 
μονάδεσ. Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται ςυγκεντρωτικά όλα τα δεδομζνα για του κλειςτοφ κολυμβθτιριου. 
  



ΚΕΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Το ςφςτθμα είναι ςχεδιαςμζνο για να παρζχει από ζνα κεντρικό ςθμείο τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ, τθν 
ανίχνευςθ ςφαλμάτων και βλαβϊν, τθ μζγιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τισ πλθροφορίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ 
των θλεκτρομθχανολογικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων του κτιρίου. Στο κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου των εργαςιϊν του 
κολυμβθτθρίου ςυγκαταλζγονται : 

• θ εγκατάςταςθ του κεντρικοφ ςτακμοφ επιτιρθςθσ μζςω του οποίου ελζγχονται και οργανϊνονται τα ςθμεία των 

εγκαταςτάςεων  

• θ εγκατάςταςθ των Απομακρυςμζνων Κζντρων Ελζγχου (Α.Κ.Ε.) με τουσ κατάλλθλουσ αρικμοφσ ειςόδων (INPUTS) και 

εξόδων (OUTPUTS) 

• θ εγκατάςταςθ των περιφερειακϊν οργάνων ελζγχου 

• οι απαραίτθτεσ καλωδιϊςεισ μεταξφ τθσ κεντρικισ μονάδασ και τισ Α.Κ.Ε., κακϊσ και αυτζσ μεταξφ των Α.Κ.Ε. και των 

ςθμείων ελζγχου 

• ο προγραμματιςμόσ 

• οι απαραίτθτεσ θλεκτρικζσ τροφοδοτιςεισ 

• ο προγραμματιςμόσ των ςθμείων και ο κακοριςμόσ των επικυμθτϊν ςθμείων λειτουργίασ (set points) 



Στακμόσ επιτιρθςθσ (Κεντρικι Μονάδα Ελζγχου - Κ.Μ.Ε.) 

Ο κεντρικόσ Η/Υ είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτο δίκτυο. Το κεντρικό πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου περιλαμβάνει : 

• Real time δυναμικζσ γραφικζσ εικόνεσ των εγκαταςτάςεων. 
• Ρρόγραμμα διαχείριςθσ και καταγραφισ ςφαλμάτων. 
• Ρρόγραμμα δθμιουργίασ γραφικϊν εικόνων. 
• Χρονοδιακοπτικό πρόγραμμα ςε μορφι λογιςτικοφ φφλλου. 
• Διάφορεσ καταςτάςεισ αναφορϊν. 
• Διαγνωςτικό πρόγραμμα του δικτφου. 
• Δθμιουργία διαφόρων επιπζδων προςπζλαςθσ κλπ. 

Επίςθσ μζςω του κεντρικοφ προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ μποροφμε μζςω εικόνων ι κειμζνου να δϊςουμε 
οποιαδιποτε εντολι ι αλλαγι παραμζτρου ςε οποιαδιποτε Τ.Μ.Ε. με πολφ απλό τρόπο. 
Γενικότερα υπάρχει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ, ελζγχου, αλλαγισ, ι επζμβαςθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του δικτφου. 
Η κεντρικι μονάδα του ςυςτιματοσ είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο control room. 



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ  

Οι καταναλϊςεισ τελικισ ενζργειασ ανά χριςθ, δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
Στθν τελικι κατανάλωςθ για κζρμανςθ και ψφξθ, περιλαμβάνεται και θ θλεκτρικι κατανάλωςθ από τα βοθκθτικά 
ςυςτιματα τθσ κάκε εγκατάςταςθσ. 
  



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ  

Οι καταναλϊςεισ πρωτογενοφσ ενζργειασ ανά τελικι χριςθ του τμιματοσ του κτθρίου δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.  



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΓΕΙΑΣ  

Κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ και ζκλυςθ αερίων ρφπων ανά καφςιμο.   



ΕΝΕΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΙΟΥ  

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν για τθν ανθγμζνθ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ του κτθρίου το 
κτιριο ανικει ςτθν κατθγορία Β. Ρλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του Κ.Εν.Α.Κ., για κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 
κατά μζγιςτο ίςθ με τθν αντίςτοιχθ του κτθρίου αναφοράσ 




