ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ!!!
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ARISTON THERMO




Τα συστήματα αντλιών θερμότητας της Ariston έχουν σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιούν όλες τις
μελλοντικές απαιτήσεις του ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων.
Η δυνατότητα εκμετάλλευσης της περίσσειας ενέργειας που παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό
σύστημα είναι μία από τις προηγμένες λειτουργίες της σειράς Nimbus NET και γίνεται μέσω του
προηγμένου λογισμικού της Ariston Thermo.
Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για NET METERING είναι το μέλλον και ο συνδυασμός τους με
αντλίες θερμότητας εκτοξεύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Στην Ελλάδα, με την απόφαση Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 της 12ης Ιουλίου 2017 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος
οικοδομικός κανονισμός ο οποίος επιβάλλει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακά θερμικά
συστήματα, αντλίες θερμότητας) για την κάλυψη αναγκών οικιακού ζεστού νερού, όπως επίσης καθορίζει και
τα πρότυπα αποδόσεων των συσκευών θέρμανσης και ΖΝΧ με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση. Πριν την
ικανοποίηση της συμμετοχής των παραπάνω για την κάλυψη των τελικών ενεργειακών αναγκών πρέπει να
είναι σεβαστή η υποχρεωτική ποσόστωση για την παραγωγή ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας τουλάχιστον 60% στα νέα κτίρια. Η αντλία θερμότητας, σε συνδυασμό με ένα φωτοβολταϊκό
σύστημα, ευνοείται σε σύγκριση με άλλες λύσεις επειδή προκύπτει ως τη βασική λύση για επίτευξη κάλυψης
του 50% σχετικά με το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σχετίζονται με τη θέρμανση, ψύξη και
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

ARISTON NIMBUS NET ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η αντλία θερμότητας Nimbus NET μπορεί να αλληλεπιδράσει με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις,
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή παρουσία
δωρεάν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Η λειτουργία φωτοβολταϊκού δρα σε λειτουργία ΖΝΧ, μόνο σε ένα σύστημα εξοπλισμένο με μπόιλερ.
Ο σκοπός της λειτουργίας είναι να συσσωρεύσει την πρόσθετη ενέργεια που παράγεται από το
φωτοβολταϊκό σύστημα με τη μορφή θερμικής ενέργειας στο μπόιλερ ζεστού νερού.
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει αίτημα για την θέρμανση του μπόιλερ καθώς και η θερμοκρασία χώρου
έχει ικανοποιηθεί, είναι εφικτή η συσσώρευση πρόσθετης ενέργειας στο μπόιλερ, αυξάνοντας τη
θερμοκρασία ρύθμισης μέχρι και σε μία μέγιστη τιμή των 20°C. Η αντλία θερμότητας θα θερμάνει εκ των
υστέρων το μπόιλερ χάρη στα φωτοβολταϊκά.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια μιας επαφής 230 Vac
που υπάρχει στη πλακέτα της αντλίας θερμότητας.
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η προετοιμασία ενός μετατροπέα ή σε κάθε περίπτωση μιας εξωτερικής
συσκευής που να είναι σε θέση να απελευθερώσει ένα σήμα, κατά την υπέρβαση μίας κατώτατης τιμής
ισχύος, που είναι χρήσιμη για την εγκατεστημένη αντλία θερμότητας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να τη συνδυάσει με διάφορους τύπους φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως:

Κλασικά Φωτοβολταϊκά Στέγης

Διακοσμητικά Φωτοβολταϊκά Στέγης/Τοίχου

Φωτοβολταϊκά Κεραμίδια

Φωτοβολταϊκό Δάπεδο

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ!!!!!!!
Η νέα έννοια της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ο ιδιώτης παράγει το ρεύμα που καταναλώνει,
ωθεί στη χρήση ρεύματος για θέρμανση. Ο πιο αποδοτικός εξάλλου τρόπος θέρμανσης είναι η αντλία
θερμότητας.
Τοποθετώντας μία αντλία θερμότητας και ένα φωτοβολταϊκό για αυτοπαραγωγή ενέργειας, μπορεί κανείς να
εκμηδενίσει και το λογαριασμό της ΔΕΗ, αλλά, και το κόστος θέρμανσης του σπιτιού του.
Αν για παράδειγμα, ένα σπίτι 200τμ τοποθετήσει μία αντλία θερμότητας ισχύος 16kW για λόγους
θέρμανσης, τότε, η ετήσια κατανάλωση ρεύματος θα αυξηθεί περίπου κατά 5000kWh. Αν θεωρήσουμε ότι το
σπίτι κατανάλωνε πριν εγκατασταθεί η αντλία και 7000kWh ρεύμα, τότε τοποθετώντας ένα φωτοβολταϊκό
αυτοπαραγωγής 8kWp, θα παράγει περίπου 12.000kWh ετησίως, εκμηδενίζοντας το κόστος ηλεκτρισμού και
θέρμανσης.
Στο παραπάνω παράδειγμα το συγκεκριμένο σπίτι ξόδευε σε πετρέλαιο 3.000€ ετησίως και 1.000€ σε ρεύμα,
η αντλία θερμότητας κόστισε 10.000€ και το φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής άλλα 10.000€. Η απόσβεση των
20.000€ γίνεται σε 5 χρόνια!
Για να μάθετε περισσότερα για θέρμανση από τον ήλιο με αντλίες θερμότητας και αυτοπαραγωγή ενέργειας
με φωτοβολταϊκά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 319123!

