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 Δπξσπατθό Έξγν – Nearly Zero Energy 

Sport Facilities 

ηόρνη ηνπ έξγνπ: 

Δλεξγεηαθόο έιεγρνο ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο (18 ζην ζύλνιν) 

Γεκηνπξγία θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Γεκηνπξγία πνιηηηθώλ πνπ ζα αθνινπζεζνύλ γηα πξνώζεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

  

Σν έξγν νινθιεξώλεηαη ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2016  

http://www.n0esport.eu/ 



 Δπξσπατθό Έξγν – Nearly Zero Energy 

Sport Facilities 

Δηαίξνη πνπ ζπκκεηέρνπλ: 

Ιηαιία - Agenzia Fiorentina per l’Energia (AFE) 

Κύπξνο - Δλεξγεηαθό Γξαθείν Κππξίσλ Πνιηηώλ (CEA) 

Πνξηνγαιία – Regional Agency for Energy and Environment of Algavre (AREAL)  

Κξναηία – City of Vukovar 

Οιιαλδία – City of Eindhoven 

Β. Ιξιαλδία – Derry City and Strabane District Council (DCC) 

Γαλία – Innovating Green Solutions (CLEAN) 

 



Δλεξγεηαθόο έιεγρνο Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ Λεπθσζίαο 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Λεπθσζίαο 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Λεπθσζίαο 

Γεκνηηθή θνιπκβεηηθή δεμακελή 

Όγθνο λεξνύ: 1.700 m3 

Λεηηνπξγία: 15/05 – 30/09 

 10:00 – 19:00 

Υξήζε: 200-300 p/d 

 

Με ζεξκαηλόκελε 

δεμακελή 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Λεπθσζίαο 

Γεμακελή θαηαδύζεσλ 

Όγθνο λεξνύ: 1.650 m3 

Λεηηνπξγία: 08:00 – 22:00 

Υξήζε: 700-1000 p/d (*) 

 

 

 

 

 

(*) Σσνολικές επισκέυεις ΚΟΑ 

 

Θεξκαηλόκελεο 

Οθηώβξηνο-Μάηνο 

Οιπκπηαθή θνιπκβεηηθή δεμακελή 

Όγθνο λεξνύ: 2.100 m3 

 

 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Λεπθσζίαο 

Θέξκαλζε θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ  

Λέβεηεο πεηξειαίνπ (2 x 550 kW) 

Λεηηνπξγία: 24 h 

Πεξίνδνο: Οθηώβξηνο-Μάηνο 

 

 

 

 

 

 

Θέξκαλζε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 

Λέβεηαο πγξαεξίνπ (130 kW) 

Λεηηνπξγία: εηήζηα 24 h 

Γεμακελέο απνζήθεπζεο:  

2 x 2.000 L 

 

 

 

 

 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Λεπθσζίαο 

Κνιπκβεηηθή 

δεμακελή θνηλνύ 

Κνιπκβεηηθή 

δεμακελή 

θαηαδύζεσλ 

Οιπκπηαθή 

θνιπκβεηηθή 

δεμακελή  

Αληιίεο θπθινθνξίαο λεξνύ  Αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνύ λεξνύ  
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Λέβεηαο 

πεηξειαίνπ 

Λέβεηαο 

πεηξειαίνπ 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Λεπθσζίαο 

Φσηηζκόο 

3 πξνβνιείο 400 W αινγνληδίσλ κεηάιισλ (ΜΗ) 

2 πξνβνιείο 200 W αινγνληδίσλ κεηάιισλ (ΜΗ) 

28 πξνβνιείο 1000 W αινγνληδίσλ κεηάιισλ (ΜΗ) 

7 ηζηνί θσηηζκνύ 80 W 

143 θσηηζηηθά θζνξηζκνύ κε δύν ιακπηήξεο 18 W 

43 θσηηζηηθά θζνξηζκνύ κε ιακπηήξα 58 W  

26 θσηηζηηθά θζνξηζκνύ κε ιακπηήξα 24 W 

9 θσηηζηηθά νδηθνύ θσηηζκνύ κε ιακπηήξα 150 W 



πιινγή θαη αλάιπζε θαηαλαιώζεσλ: 

 Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο (2012-2014) 

 Πεηξειαίνπ (2012-2014) 

 Τγξαεξίνπ (2012-2015) 

Μεηξήζεηο θαηαγξαθέο θαη αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ κεγεζώλ: 

 Πξαγκαηηθή ηζρύο αληιηώλ 

 πληειεζηήο ηζρύνο εγθαηάζηαζεο 

 Αλάιπζε θαπζαεξίνπ ζπζθεπώλ θαύζεο 

 Θεξκνθξαζίεο ξεπζηώλ θαη ρώξσλ 

 Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

 Ιζρύεηο θαη απνδόζεηο ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

πιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 



Αλάιπζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

18%

6% 0%

0%

71%

5%

Lighting

House appliances

Office appliances

Pumping hot water for use

Water pumping swimming
pool

A/C & ventilation

Πεηξέιαην 223.000 L 2.335.000 kWht 2.568 MWhpr  (62,7%) 

Τγξαέξην 9.400 kg 125.500 kWht 138 MWhpr      (3,4%) 

Ηιεθηξηζκόο 514.300 kWhe 1.388 MWhpr   (33,9%) 



Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ζηνπο 26 °C αληί 28 ή 29 °C  

Δγθαηάζηαζε θεθαιώλ εμνηθνλόκεζεο λεξνύ γηα πεξηνξηζκό ηεο 

θαηαλάισζεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη λεξνύ ρξήζεο 

Ρύζκηζε θαπζηήξα θαη ζπληήξεζε ιέβεηα (1-2% κείσζε θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ) 

Σαθηηθή ζπληήξεζε θαη ζεξκνκόλσζε ησλ ελαιιαθηώλ 

Οξηζκόο δηαρεηξηζηή ελέξγεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ  

Αιιαγή ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ κέζσ θαηάιιειεο 

ελεκέξσζεο θαη ζήκαλζεο 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κεδεληθνύ 

ή θαη ρακεινύ θόζηνπο 



Αληηθαηάζηαζε ζεξκνκόλσζεο δηθηύνπ κεηαθνξάο ζεξκνύ λεξνύ 

θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ 

Υξήζε αθξώδνπο ζεξκνκνλσηηθνύ πιηθνύ πάρνπο 40 mm κε θξάγκα 

πδξαηκώλ θαη εμσηεξηθή επηθάιπςε 

 

Μείσζε θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ: 260 L/a  

Δθηηκώκελν θόζηνο: 6.000 €  

Καζαξό όθεινο: -3.300 € (15 έηε, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε)  

(Μέτρο συηλής προτεραιότητας) 

 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κέζνπ θαη 

πςεινύ θόζηνπο 



Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ηζρύνο 20 kW ζηελ 

νξνθή ηνπ θηηξίνπ (Απηνπαξαγσγή)  

 

Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 33.100 kWh/a  

Δθηηκώκελν θόζηνο: 30.000 €  

Καζαξό όθεινο: 39.500 € (15 έηε, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε)  

 

(H σλοποίηση τοσ μέτροσ απαιτεί τον έλεγτο της στατικής επάρκειας τοσ κτιρίοσ) 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κέζνπ θαη 

πςεινύ θόζηνπο 



Δγθαηάζηαζε ειηαθνύ ζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο επηθάλεηαο 80 m2 γηα 

παξαγσγή ζεξκνύ λεξνύ ρξήζεο κε επηιεθηηθά ειηαθά πιαίζηα 

 

Παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο: 66.350 kWh/a  

Δμνηθνλόκεζε πγξαεξίνπ: 6.900 kg/a (67%) 

Δθηηκώκελν θόζηνο: 32.000 €  

Καζαξό όθεινο: 39.700 € (15 έηε, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε)  

 

(H σλοποίηση τοσ μέτροσ απαιτεί τον έλεγτο της στατικής επάρκειας τοσ κτιρίοσ) 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κέζνπ θαη 

πςεινύ θόζηνπο 



Αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ ιακπηήξσλ κε 

ιακπηήξεο θσηνδηόδνπ (LED) 

 

Δμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 21.333 kWh/a  

Δθηηκώκελν θόζηνο: 5.200 €  

Καζαξό όθεινο: 43.350 € (15 έηε, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε)  

 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κέζνπ θαη 

πςεινύ θόζηνπο 



Δλεξγεηαθό όθεινο από ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο  

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Νέα θαηάζηαζε 

Πεηξέιαην 2.568 MWhpr 2.560 MWhpr  

Τγξαέξην 138 MWhpr 36,7 MWhpr 

Ηιεθηξηζκόο 1.388 MWhpr 1.240 MWhpr 

ύλνιν 4.094 MWhpr  3.836,7 MWhpr (-6.5%) 



Δλεξγεηαθόο έιεγρνο Γεκνηηθνύ 

Κνιπκβεηεξίνπ Αγιαληδηάο 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Αγιαληδηάο 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Αγιαληδηάο 

Κύξηα θνιπκβεηηθή δεμακελή    Παηδηθή θνιπκβεηηθή δεμακελή 

Όγθνο λεξνύ: 861 m3            Όγθνο λεξνύ: 5 m3 

Λεηηνπξγία: (ρ) Γ-Σ-Π 7:30-22:00, Σ-Π: 14:30-22:00,  7:30-13:00 

 (θ) Γ-Κ: 9:00-19:00 

Υξήζε: 200(ρ) ~700(θ) p/d (*) 

 

 

 

 

(*) Σσνολικές επισκέυεις 

 

Θεξκαηλόκελε 

15/09 – 15/05 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Αγιαληδηάο 

Θέξκαλζε θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ  

Λέβεηεο πγξαεξίνπ (157 – 60(;) – 35(;) kW) 

Λεηηνπξγία: 24 h 

Πεξίνδνο: επηέκβξηνο-Μάηνο 

 

 

 

 

 

 

Θέξκαλζε δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 

Σαρπζεξκαληήξεο πγξαεξίνπ (5 x 48 kW) 

Λεηηνπξγία: Δηήζηα κε βάζε ηε δήηεζε 

 

 

 

 

 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Αγιαληδηάο 

Κύξηα 

θνιπκβεηηθή 

δεμακελή 

Παηδηθή 

θνιπκβεηηθή 

δεμακελή 

Αληιίεο θπθινθνξίαο λεξνύ  Αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνύ λεξνύ  
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Λέβεηαο 

πγξαεξίνπ 

Λέβεηαο 

πγξαεξίνπ 

Λέβεηαο 

πγξαεξίνπ 



Δγθαηαζηάζεηο Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηήξηνπ 

Αγιαληδηάο 

Φσηηζκόο 

6 πξνβνιείο 400 W αινγνληδίσλ κεηάιισλ (ΜΗ) 

2 ηζηνί 3x120 W πςειήο πίεζεο λαηξίνπ (HPS)  

2 θσηηζηηθά θζνξηζκνύ 18 W 

32 θσηηζηηθά θζνξηζκνύ κε ιακπηήξα 58 W  

20 θσηηζηηθά ππξαθηώζεσο 60 W 

12 θσηηζηηθά αζθαιείαο 25 W 



πιινγή θαη αλάιπζε θαηαλαιώζεσλ: 

 Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο (2012-2014) 

 Τγξαεξίνπ (2014-2015) 

 

Μεηξήζεηο θαηαγξαθέο θαη αλάιπζε ραξαθηεξηζηηθώλ κεγεζώλ: 

 Πξαγκαηηθή ηζρύο αληιηώλ 

 πληειεζηήο ηζρύνο εγθαηάζηαζεο 

 Αλάιπζε θαπζαεξίνπ ζπζθεπώλ θαύζεο 

 Θεξκνθξαζίεο ξεπζηώλ θαη ρώξσλ 

 Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

 Ιζρύεηο θαη απνδόζεηο ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

πιινγή θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 



Αλάιπζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

Τγξαέξην 40.200 kg 536.950 kWht 590 MWhpr      (58,4%) 

Ηιεθηξηζκόο 155.650 kWhe 420 MWhpr   (41,6%) 

8%

89%

1%2%

Lighting

Pumps

Burner

Fridges

Ventilation

Other



Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ζηνπο 26 °C αληί 28 ή 29 °C  

Δγθαηάζηαζε θεθαιώλ εμνηθνλόκεζεο λεξνύ γηα πεξηνξηζκό ηεο 

θαηαλάισζεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη λεξνύ ρξήζεο 

Ρύζκηζε θαπζηήξα θαη ζπληήξεζε ιέβεηα (10%-2,5%-3,5% κείσζε 

θαηαλάισζεο πγξαεξίνπ) 

Οξηζκόο δηαρεηξηζηή ελέξγεηαο γηα ην ζύλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

θνιπκβεηεξίνπ  

Αιιαγή ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ κέζσ θαηάιιειεο 

ελεκέξσζεο θαη ζήκαλζεο 

 

 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κεδεληθνύ 

ή θαη ρακεινύ θόζηνπο 



Αληηθαηάζηαζε ζεξκνκόλσζεο δηθηύνπ δηαλνκήο ζεξκνύ λεξνύ 

Υξήζε αθξώδνπο ζεξκνκνλσηηθνύ πιηθνύ πάρνπο 25 mm θαη 40 mm 

θαη εμσηεξηθή επηθάιπςε 

 

Μείσζε θαηαλάισζεο πγξαεξίνπ: 240 kg/a  

Δθηηκώκελν θόζηνο: 2.000 €  

Καζαξό όθεινο: 800 € (15 έηε, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε)  

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κέζνπ θαη 

πςεινύ θόζηνπο 



Δγθαηάζηαζε ειηαθνύ ζεξκηθνύ ζπζηήκαηνο επηθάλεηαο 40 m2 γηα 

παξαγσγή ζεξκνύ λεξνύ ρξήζεο κε επηιεθηηθά ειηαθά πιαίζηα 

 

Παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο: 39.500 kWh/a  

Δμνηθνλόκεζε πγξαεξίνπ: 3.950 kg/a 

Δθηηκώκελν θόζηνο: 14.000 €  

Καζαξό όθεινο: 44.500 € (15 έηε, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε)  

 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κέζνπ θαη 

πςεινύ θόζηνπο 



Αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ ιακπηήξσλ κε 

ιακπηήξεο θσηνδηόδνπ (LED) 

 

Δμνηθνλόκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 9.730 kWh/a  

Δθηηκώκελν θόζηνο: 2.800 €  

Καζαξό όθεινο: 17.750 € (15 έηε, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε)  

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κέζνπ θαη 

πςεινύ θόζηνπο 



Δλεξγεηαθό όθεινο από ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο  

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε Νέα θαηάζηαζε 

Τγξαέξην 590 MWhpr 488 MWhpr 

Ηιεθηξηζκόο 420 MWhpr 393 MWhpr 

ύλνιν 1.010 MWhpr  881 MWhpr (-13%) 



Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ζην ζηέγαζηξν ηνπ 

ρώξνπ ζηάζκεπζεο θαη ηεο εηζόδνπ (Απηνπαξαγσγή)  

 

 

Μέηξα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο κεηά από 

κειινληηθέο πξνζζήθεο 



αο Δπραξηζηώ!! 


