Γενικά

Η επιχείρθςθ, ιδρφκθκε το 1987 από τον μθχανικό Δθμιτρθ Σςολακίδθ και
ςκοπόσ τθσ είναι θ πρόταςθ και εφαρμογι αξιόπιςτων και οικονομικϊν, πάντοτε, λφςεων
για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.

Φιλοζοθία

Σα 30 χρόνια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, τθν κατατάςςουν ςτθ ςυνείδθςθ των
πελατϊν ωσ μία από τισ ποιοτικότερεσ και κορυφαίεσ επιχειριςεισ του χϊρου.
Η φιλοςοφία μασ είναι ξεκάκαρα πελατοκεντρικι, εςτιαςμζνθ ςτθν εξυπθρζτθςθ του
πελάτθ, με τθ μεγαλφτερθ ποικιλία προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ, ςτισ πιο
ανταγωνιςτικζσ τιμζσ τθσ αγοράσ. Αυτό άλλωςτε, είναι και το ςυγκριτικό μασ
πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό.

Διζαγωγή

Η κζρμανςθ δαπζδου είναι γνωςτι από τθν αρχαιότθτα (βλζπουμε ςτθ
φωτογραφία δείγμα αρχαίασ κατοικίασ από το Μουςείο ςτο Δίο Κατερίνθσ, που με
χριςθ φωτιάσ είχαν κζρμανςθ δαπζδου). Παρόλα αυτά, εφαρμόηεται μόλισ τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ. Η ηιτθςθ όμωσ, αυξικθκε κατακόρυφα λόγω τθσ χαμθλισ τιμισ
εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ το οποίο ζφταςε να ςυναγωνίηεται τθν εγκατάςταςθ των
κερμαντικϊν ςωμάτων.

Μουςείο Δίου Κατερίνησ - Αρχαία κατοικία με θζρμανςη δαπζδου

Σα πλεονεκτήματα τθσ ενδοδαπζδιασ κζρμανςθσ ζναντι των άλλων τρόπων
κζρμανςθσ είναι:


Ομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ ςτουσ χϊρουσ.



Εξοικονόμθςθ χϊρου με τθν αποφυγι κερμαντικϊν ςωμάτων.



Χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ.



Χαμθλι κερμοκραςία νεροφ.



Χριςθ εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ όπωσ αντλία κερμότθτασ με πολφ χαμθλό
κόςτοσ λειτουργίασ ςε ςχζςθ με το πετρζλαιο και το αζριο με κζρδοσ ζωσ και 70%
κακϊσ και υβριδικϊν ςυςτθμάτων.

Σα μειονεκτήματά τθσ είναι:


Ανάγκθ εξειδικευμζνου μελετθτι - εγκαταςτάτθ.

Ι.Μ. Βατοπεδίου, 1989

Περιγραθή
Σσζηήμαηος

Η κζρμανςθ δαπζδου είναι ςφςτθμα κζρμανςθσ με νερό χαμθλισ κερμοκραςίασ
ζχοντασ ωσ κερμαντικι επιφάνεια το δάπεδο, εντόσ του οποίου τοποκετοφνται ςωλινεσ
πολυςτρωματικοί και αλουμινίου. Προςφζρεται για κζρμανςθ οποιουδιποτε χϊρου είτε
αυτόνομα είτε ςε ςυνδυαςμό με άλλα ςυςτιματα (π.χ. κερμαντικά ςϊματα,Fan coils)
κακϊσ και για δροςιςμό.

Οι λόγοι τησ οικονομικότερησ λειτουργίασ τησ θζρμανςησ δαπζδου ζναντι
άλλου ςυςτήματοσ είναι:
Η χαμθλότερθ κερμοκραςία νεροφ λειτουργίασ τθσ κζρμανςθσ δαπζδου, που ζχει
ωσ ςυνζπεια μικρότερεσ απϊλειεσ μεταφοράσ κλπ.
Η θπιότερθ αλλά διαρκζςτερθ λειτουργία τθσ κζρμανςθσ δαπζδου, που πρακτικά
επιβάλλεται από το ότι απαιτεί αρχικά κερμοςυςςϊρευςθ ςτο δάπεδο και μετά
ακτινοβολία για κζρμανςθ.
Σο γεγονόσ ότι θ κζρμανςθ δαπζδου, που είναι ςφςτθμα κζρμανςθσ με
ακτινοβολία, κερμαίνει λόγω αντίςτοιχθσ εμβζλειασ τθσ ακτινοβολίασ αυτισ, μόνο το
χϊρο μζςα ςτον οποίο ηει άνκρωποσ (δθλαδι μζχρι φψοσ 2,20 m) κι όχι όλο το χϊρο,
πράγμα που είναι άχρθςτο. Γι’ αυτό και θ κζρμανςθ δαπζδου είναι κατάλλθλθ για
κζρμανςθ υψθλϊν χϊρων, όπωσ εκκλθςίεσ, γιπεδα, υψθλζσ αίκουςεσ, υπαίκριοι χϊροι,
δωμάτια ι ςαλόνια με μεγάλο φψοσ κλπ.
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αντί του λζβθτα πετρελαίου ι αερίου, θλεκτρικι
μονάδα κζρμανςθσ (αντλία κερμότθτασ) τθσ οποίασ θ ενεργειακι απόδοςθ κυμαίνεται
από 400% ζωσ 650% με αποτζλεςμα να ζχουμε μειωμζνο λειτουργικό κόςτοσ ζωσ και
70%.
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με θλιακοφσ ςυλλζκτεσ για υποβοικθςθ και πλιρθ
εκμετάλλευςθ τθσ θλιοφάνειασ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ.

Καηαζκεσή

Η κζρμανςθ δαπζδου τοποκετείται μετά τα επιχρίςματα και οπωςδιποτε πριν τισ
τελικζσ επικαλφψεισ των δαπζδων.
Σο φψοσ καταςκευισ τθσ κζρμανςθσ δαπζδου κυμαίνεται από 2,1 ζωσ και 10,5
cm, ανάλογα με τθν καταςκευι και τισ ανάγκεσ του χϊρου, π.χ. ςτθν περίπτωςθ
πλακιδίων με κόλλα το ςυνολικό φψοσ τθσ κζρμανςθσ δαπζδου μόνωςθ-ςωλιναστςιμεντοκονία-πλακάκια ξεκινάει από τα 3,1 cm και φτάνει τα 10,2 cm. Επίςθσ είναι
δυνατι και θ τοποκζτθςθ ξφλινου δαπζδου, μαρμάρου κ.λπ.. ε ανακαινίςεισ
επιλζγουμε ςυνικωσ χαμθλό φψοσ λόγω ζλλειψθσ χϊρου ενϊ ςε νζεσ καταςκευζσ
επιλζγουμε λφςεισ κζρμανςθσ μεγαλφτερου φψουσ αφοφ ςυνικωσ δεν υπάρχει
πρόβλθμα με το φψοσ του δαπζδου κακϊσ ζχει προθγθκεί αντίςτοιχθ μελζτθ
τοποκζτθςθσ ενδοδαπζδιασ κζρμανςθσ.
τουσ χϊρουσ που κα εγκαταςτακεί κζρμανςθ δαπζδου τοποκετοφνται αρχικά θ
μονωτικι ταινία τοίχου, θ μορφόπλακα και οι ςυλλζκτεσ (διανομείσ). τθ ςυνζχεια,
διαςτρϊνεται (πλζκεται) ο ςωλινασ εν ψυχρϊ, χωρίσ ενϊςεισ, με οριςμζνθ πυκνότθτα,
ςφμφωνα με τθ μελζτθ ϊςτε κατά τθ κζρμανςθ να καλφπτονται οι κερμικζσ ανάγκεσ του
κάκε χϊρου. Αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ των ςωλινων γίνεται ζλεγχόσ τουσ υπό πίεςθ
6 bar για 24 ϊρεσ για να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι και καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ.
Σζλοσ, οι ςωλινεσ καλφπτονται με τςιμεντοκονίαμα (κερμομπετόν) διαφορετικοφ φψουσ
(από 3 ζωσ 4,5 cm) ανάλογα με το χϊρο ι τοποκετείται απευκείασ το πλακάκι (με κόλλα
επάνω ςτθν καταςκευι) και το δάπεδο είναι ζτοιμο να δεχκεί τθν τελικι επικάλυψθ
(μάρμαρα, πλακάκια, ξφλα κλπ.).

Υλικά
Σσζηήμαηος

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η μορφόπλακα (μονωτικι πλάκα δαπζδου) , θ οποία ςτρϊνεται κάτω από τθ
κζρμανςθ δαπζδου, είναι ςκλθρζσ πλάκεσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ υψθλισ
πυκνότθτασ (30 Kg/m3) , φψουσ 10-50mm, με γριγορο ςφςτθμα ςτιριξθσ μεταξφ τουσ
ϊςτε να ζχουν εφκολθ και γριγορθ τοποκζτθςθ, ςτακερότθτα, θχομόνωςθ,
κερμομόνωςθ, μθχανικι αντοχι, ςτιριξθ των ςωλινων, επιλογι απόςταςθσ των
ςωλινων (75 / 150/ 225/ 300mm) , ελαχιςτοποίθςθ κερμικϊν γεφυρϊν με τθν ειδικι
επεξεργαςία. Η ςυςκευαςία τουσ είναι ςε χαρτοκιβϊτια κακιςτϊντασ εφκολθ και
αςφαλι (χωρίσ φκορζσ) τθν μεταφορά τουσ.

ΣΩΛΗΝΑΣ
Σα χρθςιμοποιοφμενα είδθ πλαςτικϊν ςωλινων είναι πολυςτρωματικοί, ι τθσ
νζασ τεχνολογίασ πολυςτρωματικοί με αλουμίνιο, υψθλότερθσ απόδοςθσ και αντοχισ.
Ο ςωλινασ καταςκευάηεται από πολυαικυλζνιο υψθλισ μοριακισ δομισ. Δικτυϊνεται
με βομβαρδιςμό θλεκτρονίων κατά τθ φάςθ τθσ παραγωγισ του και ζτςι επιτυγχάνεται
πλιρθσ ομοιογζνεια μάηασ υλικοφ κατά 100% (DΙΝ 1689/3, SKZ, DVGW, ISO 9001) .
Η καταςκευι του τον μετατρζπει ςε ςωλινα υψθλότερων αντοχϊν, χωρίσ να τςακίηει, με
πολφ μικρι διαςτολι και 100% φράγμα οξυγόνου. Κατά τθν τοποκζτθςι του ςτο δάπεδο
δεν χρειάηεται να κερμανκεί και, μόλισ τοποκετθκεί, παίρνει εφκολα το ςχιμα που του
δόκθκε λόγω τθσ καταςκευισ του.
Η τοποκζτθςθ των κυκλωμάτων γίνεται αυςτθρά χωρίσ ζνωςθ μζςα ςτο δάπεδο. Σα
πλεονεκτιματα του είναι:















Αντζχει ςε υψθλι πίεςθ και κερμοκραςία (10 bar Ι 6 bar Ι 95°C Ι 110°C) .
Δεν γερνάει.
Είναι αδιάβρωτοσ από τα άλατα, τα αντιψυκτικά και τα διάφορα χθμικά πρόςκετα
του νεροφ.
Δεν τςακίηει – κάμπτεται με το χζρι μζχρι 5 φορζσ ςτθ διάμετρό του.
Δεν ςχίηεται, ακόμα και αν γδαρκεί.
Είναι άκραυςτοσ ςτισ κροφςεισ.
Αντζχει ςτισ κάμψεισ (ελάχιςτθ ακτίνα καμπυλότθτασ ςτουσ O°C = 8 φορζσ τθ
διάμετρό του) .
Ζχει τισ μικρότερεσ απϊλειεσ τριβϊν.
Είναι ακόρυβοσ ακόμα και ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ ροισ.
Δεν αυτοαναφλζγεται.
Σοποκετείται εν ψυχρϊ χωρίσ να χρειάηεται να κερμανκεί.
Είναι εφκολοσ ςτο χειριςμό, ςτθν κοπι και ςτθ ςφνδεςθ.
Ζχει πολφ μικρό ςυντελεςτι διαςτολισ.
Κατά τθν ζναρξθ τθσ χειμερινισ περιόδου και για ζνα διάςτθμα μποροφμε να
διοχετεφουμε νερό υψθλισ κερμοκραςίασ χωρίσ κανζνα πρόβλθμα.

ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ - ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ
Κατά τθ λειτουργία τθσ κζρμανςθσ δαπζδου ζχουμε διαςτολι και ςυςτολι του
δαπζδου. Οι ςυςτολοδιαςτολζσ αυτζσ είναι τθσ τάξθσ των 4mm ςε μικοσ περίπου 10m
και για τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ λειτουργεί θ κζρμανςθ δαπζδου. Για να
παραλθφκοφν αυτζσ οι διαςτολζσ τοποκετείται περιμετρικά, ςε κάκε, χϊρο, μία πλατιά
ευκολοςυμπίεςτθ ταινία (πάχουσ 1cm και φψουσ όςο θ δαπεδοκζρμανςθ και το τελικό
δάπεδο μαηί) που λζγεται μονωτικι ταινία τοίχου.
Η μονωτικι ταινία τοίχου είναι από εξθλαςμζνο αφρϊδεσ πολυαικυλζνιο DIN
4102. Σοποκετείται περιμετρικά ςε όλο το μικοσ του τοίχου με ςκοπό τον διαχωριςμό
του κερμομπετοφ από τα γειτονικά δομικά υλικά για να βοθκά ςτισ ςυςτολοδιαςτολζσ
του κερμομπετόν ϊςτε να αποφεφγονται οι κερμικζσ και θχθτικζσ γζφυρεσ.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Ορειχάλκινοι και ανοξείδωτοι (inox) τοποκετοφνται ςτον τοίχο ςε φψοσ 60cm.
Είναι με διακόπτεσ ςτθν προςαγωγι, εςωτερικισ ρφκμιςθσ, με ρυκμιςτικζσ βαλβίδεσ
ςτθν επιςτροφι και ενςωματωμζνα ρακόρ. Τπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ
ροομζτρων και κερμοςτατικϊν κεφαλϊν για πλιρθ αυτονομία των χϊρων ανά κφκλωμα.

Θζρμανςη ςε δάπεδο – πάγκουσ – τοίχουσ
Θζρμανςθ επιφάνειασ μπορεί να εγκαταςτακεί επί δαπζδων, τοίχων και οροφϊν.
Ειδικότερα, θ δαπεδοκζρμανςθ τοποκετείται επίςθσ και εκτόσ τθσ οικοδομισ ςε
δρόμουσ, υπαίκρια και κλειςτά γιπεδα, εργοςτάςια, κερμοκιπια, εκκλθςίεσ,
αεροδρόμια, ράμπεσ, γκαράη κ.λπ.

Φαμάμ

«Θαλπωρή και άνεση»

Ηλεκηρική
Θέρμανζη
Γαπέδοσ

Ανηιπαγωηική
Θέρμανζη
Γαπέδοσ

Μειϊςτε το πάχοσ καταςκευισ με λεπτζσ ςτρϊςεισ καλωδίων ι φιλμ υπζρυκρθσ
κζρμανςθσ δαπζδου με άνκρακα, εξαςφαλίηοντασ τθν ιςορροπθμζνθ κατανομι τθσ
κερμότθτασ ςτον χϊρο με μεγάλθ ταχφτθτα και ακρίβεια.

Δγγύηζη

Η κζρμανςθ δαπζδου, ςυνοδεφεται από εγγφθςθ 10 ετϊν ζναντι αςτικοφ
κινδφνου και για φψοσ ηθμιάσ μζχρι 2.500.000 ευρϊ. Κακϊσ και με εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ και άριςτθσ ποιότθτασ 30 χρόνων. ε περίπτωςθ ηθμιάσ από τρίτουσ ςε
ςωλινα κζρμανςθσ δαπζδου, το ςυνεργείο, διακζτει μζςα που του επιτρζπουν να τθν
εντοπίςει και να επιςκευάςει το κατεςτραμμζνο τμιμα τοπικά.
Αλλά το να ςυμβεί βλάβθ ςε κζρμανςθ δαπζδου είναι αδφνατο χάρθ ςτισ
ευεργετικζσ ιδιότθτεσ του ςωλινα ο οποίοσ αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και δε
λιϊνει. Μετά τθν εγκατάςταςι του, ξεκουράηεται (κάνει ανάταξθ τάςεων) ςτο ςχιμα που
ζχει πλεχκεί και ζτςι δεν ςπάει ςτισ καμπυλϊςεισ από ςυςτολοδιαςτολζσ κατά τθν
λειτουργία. Δεν διαβρϊνεται, οφτε εςωτερικά, οφτε εξωτερικά και ςυνεπϊσ, δεν
τρυπάει.

Οικονομικά

Θέρμανζη
Γαπέδοσ
&
Σσμβαηικό
Σύζηημα
Θέρμανζης

Καταςκευαςτικά, θ κζρμανςθ δαπζδου είναι ελαφρϊσ ακριβότερθ από ζνα
ςυμβατικό ςφςτθμα κζρμανςθσ με ςϊματα. Θα ιταν άδικο όμωσ να κεωροφμε τθ
κζρμανςθ δαπζδου ακριβότερθ, αφοφ ςε αυτιν περιλαμβάνονται διάφορα πρόςκετα
(όπωσ θχομόνωςθ και κερμομόνωςθ του δαπζδου), που τα παραλείπουμε ςτα
ςυςτιματα με ςϊματα και ςυνεπϊσ δεν τα χρεϊνουμε, κακϊσ επίςθσ και θ διάςτρωςθ
τςιμεντοκονιάματοσ επιπζδωςθσ για τθν κάλυψθ των ςωλθνϊςεων των ςωμάτων που
δεν τα υπολογίηουμε ςτο κόςτοσ των ςωμάτων. Επίςθσ, το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ
κζρμανςθσ δαπζδου είναι ςθμαντικά χαμθλότερο (τουλάχιςτον 15 - 30%) ζναντι του
κόςτουσ λειτουργίασ ενόσ ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ. Ζτςι, θ παραπάνω
δαπάνθ εγκατάςταςθσ γριγορα καλφπτεται και με το χρόνο θ κζρμανςθ δαπζδου
αποδεικνφεται φκθνότερθ.

Σα πλεονεκτιματα τθσ κζρμανςθσ δαπζδου ζναντι ενόσ ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ
κζρμανςθσ με ςϊματα είναι τα ακόλουκα:
1. Απλϊνει ομοιόμορφα τθ κερμότθτα παντοφ. Δεν ξθραίνει τθν ατμόςφαιρα,
επειδι λειτουργεί με χαμθλζσ κερμοκραςίεσ.
2. Δεν απανκρακϊνει τθ ςκόνθ του αζρα και οι τοίχοι δεν μαυρίηουν (μθδενικό
κόςτοσ βαφισ τοίχων).
3. Αφινει τουσ χϊρουσ ελεφκερουσ από τουσ όγκουσ των κερμαντικϊν ςωμάτων για
οποιαδιποτε αρχιτεκτονικι διαρρφκμιςθ και διακόςμθςθ.
4. Λειτουργεί κατά 15 – 30 % οικονομικότερα από τα ςυμβατικά ςυςτιματα
κζρμανςθσ.
5. Προςφζρει μεγαλφτερθ άνεςθ, γιατί είναι ςφςτθμα ακτινοβολοφμενθσ
κερμότθτασ.
6. υνδυάηεται με οποιαδιποτε πθγι ενζργειασ (πετρζλαιο, αζριο, θλεκτρικι
ενζργεια, κερμοςυςςϊρευςθ, αντλία κερμότθτασ, θλιακι ενζργεια κλπ.).
7. Θερμοθχομονϊνει τα δάπεδα.
8. Δεν χρειάηεται ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ ςωμάτων.

Για να ςυγκρίνει κανείσ τισ ταχφτθτεσ με τισ οποίεσ κερμαίνουν το χϊρο θ
κζρμανςθ δαπζδου κι ζνα ςυμβατικό ςφςτθμα κζρμανςθσ, είναι ςκόπιμο πριν απ’ όλα
να κυμθκεί τον τρόπο με τον οποίο τα ςυςτιματα αυτά λειτουργοφν.
τθ κζρμανςθ δαπζδου ηεςτό νερό κερμοκραςίασ 40 – 50οC κυκλοφορεί ςτουσ
ςωλινεσ του δαπζδου αυξάνοντασ τθ κερμοκραςία του. Όταν θ κερμοκραςία δαπζδου
φτάςει τουσ 26 – 28οC, το δάπεδο ακτινοβολϊντασ κερμότθτα κερμαίνει το χϊρο.
ε ζνα ςυμβατικό ςφςτθμα κζρμανςθσ με ςϊματα, με ηεςτό νερό κερμοκραςίασ
περίπου 80οC ςτζλνουμε κερμότθτα ςτα ςϊματα κι αυτά τθν αποδίδουν απευκείασ ςτο
χϊρο.
Με βάςθ τα προθγοφμενα είναι εφκολο να διαπιςτϊςουμε ότι:
α) τθν αρχι τθσ χειμερινισ περιόδου θ κακυςτζρθςθ τθσ αρχικισ κζρμανςθσ του
χϊρου με κζρμανςθ δαπζδου είναι ςθμαντικι ζναντι τθσ κζρμανςθσ με ςϊματα. Γι’ αυτό
ςυνίςταται πριν τα πρϊτα κρφα να κζςουμε τθ κζρμανςθ δαπζδου ςε λειτουργία
προετοιμαςίασ.
β) Κατά τθ διάρκεια τθσ κακθμερινισ κζρμανςθσ θ κακυςτζρθςθ αυτι είναι
αςιμαντα μικρι, επειδι μεταξφ δφο διαδοχικϊν αναμμάτων κζρμανςθσ δαπζδου δεν
προλαβαίνει να εκκενωκεί από κερμότθτα το δάπεδο.
υμπλθρωματικά αξίηει να παρατθριςει ακόμα κανείσ ότι:
γ) Όςο κακυςτερεί με τθ κζρμανςθ δαπζδου ζνασ χϊροσ να κερμανκεί άλλο
τόςο κακυςτερεί και να κρυϊςει. Δθλαδι, πρακτικά, με τθ κζρμανςθ δαπζδου υπάρχει
μία χρονικι μόνο μετατόπιςθ τθσ απόδοςθσ χωρίσ καμία απϊλεια.
δ) Η κζρμανςθ δαπζδου BhT διακζτει το πλεονζκτθμα δυνατότθτασ ςμίκρυνςθσ
του χρόνου κακυςτζρθςθσ ςε πολφ βραχζα όρια τθσ τάξθσ τθσ μιςισ ϊρασ. Επειδι ο
ςωλινασ BhT αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ χωρίσ να πακαίνει ηθμιά και να λιϊνει,
είναι δυνατόν το ξεκίνθμα τθσ κζρμανςθσ δαπζδου BhT να το πραγματοποιοφμε με νερό
80οC κι όχι με 40 – 50οC, οπότε θ αρχικι αποκικευςθ κερμότθτασ ςτο δάπεδο να γίνει ςε
ελάχιςτο χρόνο. Όταν θ κζρμανςθ δαπζδου BhT φτάςει ςτθν κανονικι λειτουργίασ, τότε
επαναφζρουμε τθ ςτάκμθ κερμοκραςιϊν ςτουσ 40 – 50οC.

Η κζρμανςθ δαπζδου μπορεί να ςυνδυαςτεί με ςφςτθμα κζρμανςθσ με ςϊματα
ςτθν ίδια οικοδομι, αφοφ προςεχκοφν τα ακόλουκα ςθμεία:
Α) Σα δφο ςυςτιματα πρζπει να είναι εντελϊσ ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ μια και
λειτουργοφν με διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ, μολονότι το λεβθτοςτάςιο και για τα δφο
ςυςτιματα είναι κοινό.
Β) Θα πρζπει θ κατανομι των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςτισ δαπάνεσ κζρμανςθσ
(εφόςον γίνεται κάτι τζτοιο) να πολλαπλαςιαςτεί με κατάλλθλο ςυντελεςτι, ο οποίοσ κα
αντιςτοιχίςει τισ διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ νεροφ των δφο ςυςτθμάτων ςε δίκαιθ
κατανομι των δαπανϊν κζρμανςθσ (αφοφ θ κζρμανςθ δαπζδου λειτουργεί
οικονομικότερα από τα ςϊματα).
Γ) Μποροφμε να λειτουργιςουμε τα ςϊματα ςε κερμοκραςία τθσ κζρμανςθσ
δαπζδου 45-50οC με πολφ ικανοποιθτικά αποτελζςματα.

Γιάθορα

Είναι δυνατόν να ςυνδυαςτεί και ψφξθ δαπζδου. Εδϊ και πολλά χρόνια θ εταιρία
ζχει εγκαταςτάςεισ όπου διοχετεφεται ςτουσ ςωλινεσ τθσ κζρμανςθσ δαπζδου κρφο
νερό προσ ψφξθ του χϊρου. Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ςτθν επιλογι των
υπερευαίςκθτων, ειδικισ ρφκμιςθσ οργάνων για τθν αποφυγι ιδρϊματοσ του δαπζδου
ςε ειδικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ.
Η κζρμανςθ δαπζδου μπορεί να ςυνδυαςτεί με οποιαδιποτε πθγι ενζργειασ,
όπωσ πετρζλαιο, αζριο, θλεκτρικι ενζργεια, κερμοςυςςϊρευςθ, αντλία κερμότθτασ,
θλιακι ενζργεια κ.λπ.. Αποτελεί ιδιαίτερο πλεονζκτθμα τθσ κζρμανςθσ δαπζδου, που
δεν το ζχουν τα άλλα ςυςτιματα κζρμανςθσ (π.χ. κζρμανςθ με ςϊματα), ότι μπορεί να
λειτουργιςει και με ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ, γεγονόσ που ςίγουρα ςτα επόμενα χρόνια –
όταν κα περιοριςτοφν τα αποκζματα πετρελαίου και άλλων καυςίμων – κα αποδειχκεί
ευεργετικό.
ε περίπτωςθ κινδφνου παγετοφ, προςτίκεται ςτο νερό τθσ εγκατάςταςθσ τθσ
κζρμανςθσ δαπζδου αντιψυκτικό ςε κατάλλθλθ αναλογία. Σο αντιψυκτικό αυτό ζχει ωσ
βάςθ τθν αικυλικι γλυκόλθ εξαιτίασ του υψθλοφ ςθμείου ηζςεϊσ τθσ (195οC) που
εμποδίηει τθν εξάτμιςθ.

Η ίδια θ κζρμανςθ δαπζδου ωσ ςφςτθμα δεν χρειάηεται ςυντιρθςθ. Κατά
διαςτιματα όμωσ είναι αναγκαία θ επικεϊρθςθ των ορατϊν ςτοιχείων τθσ (π.χ.
ςυλλεκτϊν), ϊςτε αν παρουςιαςτεί κάποια ανάγκθ (π.χ. ςφίξιμο ρακόρ, ρφκμιςθ
διακόπτθ κ.λπ.) να τακτοποιθκεί. Φυςικά, το λεβθτοςτάςιο του ςυςτιματοσ – όπωσ και
ςτα άλλα ςυςτιματα κζρμανςθσ (π.χ. με ςϊματα) – χρειάηεται ςυντιρθςθ.
Η φπαρξθ χαλιοφ ςυνθκιςμζνου μεγζκουσ ςε χϊρο με κζρμανςθ δαπζδου
αλλοιϊνει τον τρόπο απόδοςθσ. Δθλαδι, όπου υπάρχει χαλί, μειϊνεται θ ακτινοβολία
τθσ κζρμανςθσ δαπζδου και, όπου δεν υπάρχει, θ ακτινοβολία αυτι αυξάνεται
αποκακιςτϊντασ τθν ιςορροπία απόδοςθσ – απϊλειασ κερμότθτασ. Όταν θ καλυπτόμενθ
από το χαλί επιφάνεια υπερβαίνει το 40% του δαπζδου, αυτό πρζπει να λθφκεί υπόψθ
κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ κζρμανςθσ δαπζδου, οπότε δεν δθμιουργείται κανζνα
πρόβλθμα.

Θέρμανζη
Γαπέδοσ και
Υγεία

Η κζρμανςθ δαπζδου κατθγορικθκε ότι δθμιουργεί προβλιματα υγείασ (π.χ.
κιρςοφσ ςτα πόδια). Αυτό ςυμβαίνει όταν δεν γίνεται μελζτθ από ειδικό μθχανικό που
αςχολείται με τθ κζρμανςθ δαπζδου και όταν ο ςωλινασ που τοποκετείται είτε είναι
λιγότεροσ απ’ ότι πρζπει, με αποτζλεςμα να αυξάνεται θ κερμοκραςία προςαγωγισ του
νεροφ για να καλυφκοφν οι κερμικζσ απϊλειεσ του χϊρου, είτε περιςςότεροσ απ’ ότι
πρζπει, με αποτζλεςμα να ζχουμε υπερκζρμανςθ του δαπζδου με κερμοκραςίεσ
δαπζδου μεγαλφτερεσ των 36οC ι να τροφοδοτοφν νερό ςτθ κζρμανςθ δαπζδου χωρίσ
τετράοδθ βάνα ανάμιξθσ(περίπτωςθ με λζβθτα ρυκμιςμζνο ςτουσ 75οC).
Όπωσ γνωρίηουμε από το Β’ Νόμο τθσ Θερμοδυναμικισ θ κερμότθτα μεταφζρεται
από τα κερμά ςτα ψυχρά, αυτό ςθμαίνει πωσ, όταν ζχουμε κερμοκραςία ςτο δάπεδο
μεγαλφτερθ των 36οC, ζχουμε μεταφορά κερμότθτασ από το δάπεδο προσ τον άνκρωπο.
ε μία ςωςτι κζρμανςθ δαπζδου (από άποψθ μελζτθσ και εγκατάςταςθσ) θ
κερμοκραςία του δαπζδου δεν ξεπερνά τουσ 28οC, που ςθμαίνει πωσ δεν ζχουμε κανζνα
πρόβλθμα. ε αυτιν τθν περίπτωςθ ζχουμε μεταφορά κερμότθτασ από τον άνκρωπο
προσ το δάπεδο. Η υψθλι κερμοκραςία των ςωμάτων δθμιουργεί κίνθςθ αζρα που
κατεβάηει τθ ςχετικι υγραςία του αζρα μζχρι και ςτο 20%, που ςθμαίνει πωσ ςτο χϊρο
δθμιουργείται ανκυγιεινό περιβάλλον. τθ κζρμανςθ δαπζδου δεν ζχουμε ρεφματα
αζρα, διότι θ κερμότθτα μεταφζρεται με ακτινοβολία (ςε αντίκεςθ με τα ςϊματα που
μεταφζρεται με μεταφορά), άρα δεν υπάρχει ςκόνθ και θ ςχετικι υγραςία του αζρα
μζςα ςτο χϊρο διατθρείται ςε φυςιολογικά επίπεδα 45 – 55 % πλθςιάηοντασ
περιςςότερο το ιδανικό βοθκϊντασ αυτοφσ που πάςχουν από αλλεργίεσ και άςκμα να
ηουν ςε ζνα πραγματικά υγιεινό περιβάλλον.
Η BhT Tsolakidis ζχει τθ δυνατότθτα να εγκαταςτιςει κζρμανςθ δαπζδου και
εκτόσ Θεςςαλονίκθσ, είτε μζςω των κατά τόπουσ αντιπροςϊπων τθσ, είτε μζςω
απεςταλμζνου – εξουςιοδοτθμζνου ςυνεργείου από τθ Θεςςαλονίκθ.

Αποδοτή
πληροθοριών

Σο παρόν ςυντάχκθκε ωσ ςυμβουλευτικό εγχειρίδιο για τουσ χειριςτζσ του τομζα
και δεν επιβάλλει προδιαγραφζσ ποιότθτασ. Η εφαρμογι του περιερχομζνου του για το
ςχεδιαςμό ενόσ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ δαπζδου υπόκειται αποκλειςτικά ςτθν κρίςθ
του ςχεδιαςτι του ςυςτιματοσ. Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο αποςκοπεί ςτθν επίλυςθ
των προβλθματιςμϊν, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επιλογι του ιδανικοφ για κάκε
περίπτωςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ με ταυτόχρονθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και
προςταςία του περιβάλλοντοσ.

Δθαρμογή

Οι ενδείξεισ που εμπεριζχονται ςτο παρόν εγχειρίδιο ζχουν αξιοποιθκεί με βάςθ
τισ αρχζσ τθσ μθχανολογίασ και τθσ ζρευνασ και μζςω τθσ γνωμοδότθςθσ
καταςκευαςτϊν, χρθςτϊν, πειραματικϊν εργαςτθρίων και άλλων εμπειρογνωμόνων
ςτον τομζα όπωσ και των πλθροφοριϊν που μελετικθκαν. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που
παρζχονται υπόκεινται ςε επανεξζταςθ και τροποποίθςθ όποτε το απαιτιςουν νζεσ
εμπειρίεσ ι θ αναγκαιότθτα.

Δπιηρεπόμενη
τρήζη και
ανηιγραθή

Η χριςθ τμθμάτων του κειμζνου και των εικόνων χωρίσ παραβίαςθ του
δικαιϊματοσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ επιτρζπεται μόνο ςε περιπτϊςεισ που αφοροφν
προςκικθ ςε ςυγγραφι υποχρεϊςεων, υποβολζσ προςφορϊν, καταρτίςεισ ςυμβάςεων
και εγγυιςεισ για καλι εκτζλεςθ ςυμβάςεων τθσ εργολαβίασ για τθν καταςκευι δικτφων
κζρμανςθσ δαπζδου. Όλεσ οι υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ μερικισ ι ολικισ αντιγραφισ του
παρόντοσ εγχειριδίου απαγορεφονται.
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