
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Άνθρωποι και κτίρια αναπνέουν πλέον ελεύθερα

0 %
Ανάπτυξη  

βακτηριδίων  

με το σύστημα 

 AWADUKT 

Thermo



ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΤΙΡΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΕΡΑ
Ποιοτικός αέρας για ανθρώπους και χώρους.

Σχολεία, παιδικοί σταθμοί, πανεπιστημιακά ιδρύματα, μονοκατοικίες, νοσοκομεία, 
δημαρχεία ή μεγάλα κτίρια γραφείων: Όλοι οι χώροι, τα ίδια τα κτίρια και οι άνθρωποι 
χρειάζονται καθαρό αέρα. Και όσο μεγαλύτερο είναι ένα κτίριο, όσο περισσότεροι 
άνθρωποι εργάζονται ή ζουν μέσα σ‘ αυτό, τόσο περισσότερος αέρας χρειάζεται.  
 Επίσης, οι μονώσεις των κτιρίων, νεόδμητων και υπαρχόντων, είναι όλο και πιο πυκνές. 
Εμείς βοηθάμε τον καθαρό αέρα να μπει στα κτίρια!

Καθαρός αέρας: Είναι όντως πρόβλημα; Παλαιότε-
ρα, απλώς ανοίγαμε τα παράθυρα. Σήμερα, στα 
νεόδμητα κτίρια και σε κτίρια που έχουν ανακαινι-
στεί ενεργειακά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, για 
διαφορετικούς λόγους:

- Η θέρμανση, ο κλιματισμός και ο αερισμός 
αποτελούν, για ενεργειακούς λόγους, ένα 
ευαίσθητο συνολικό σύστημα Τα ανοικτά 
παράθυρα αποσυντονίζουν το σύστημα αυτό.  

- Η ασφάλεια είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα, 
ιδίως σε πολυκατοικίες και σε μεγάλα κτίρια. 

- Στα νοσοκομεία ή στα σχολεία το βασικότερο 
είναι η προστασία από θορύβους.

- Ο χειροκίνητος αερισμός κοστίζει  
και γενικώς είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου μη 
ελεγχόμενος.

Γι’ αυτό θα πρέπει πχ στα σχολεία να ανανεώνε-
ται πλήρως ο αέρας των χώρων περίπου κάθε 2 
ώρες. Μέσω απλού αερισμού, ανοίγοντας τα 
παράθυρα, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, ιδίως το 
χειμώνα. 
 Ακόμη και το καλοκαίρι κάτι τέτοιο αποτελεί 
πρόβλημα, λόγω των εξωτερικών θορύβων. 

Αδυναμία συγκέντρωσης, πονοκέφαλοι, 
κούραση
Όταν ο αέρας που αναπνέουμε είναι ανεπαρκής, 
αισθανόμαστε δυσφορία και δεν μπορούμε να 
αποδώσουμε. Χάνουμε γρήγορα την ικανότητα 
συγκέντρωσης, νιώθουμε κούραση, ενόχληση και 
μειώνεται η παραγωγικότητά μας. Ο,τι δηλαδή είναι 
ανεπιθύμητο σε σχολεία και κτίρια γραφείων. 

Ο άνθρωπος χρειάζεται ανά ώρα περίπου 600 λίτρα 
φρέσκο αέρα

Δυσφορία

Ενοχλήσεις

Μείωση συγκέντρωσης
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ΕΤΣΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΑΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
AWADUKT Thermo. Το σύστημα για καθαρό αέρα!

Για την αναρρόφηση του απαραίτητου αέρα υπάρχουν δυο δυνατότητες: 
Ανοίγματα αναρρόφησης στην οροφή ή στο δάπεδο. Καθώς τα στοιχεία 
αναρρόφησης στην οροφή και τα ανοίγματα στους τοίχους, στην πρόσοψη, συχνά 
λόγω του μεγέθους τους επηρεάζουν υπερβολικά τη συνολική αρχιτεκτονική των 
κτιρίων ή στην περίπτωση ανακαίνισης δε χωρούν πουθενά, χρεησιμοποιούνται 
όλο και συχνότερα εξωτερικοί πύργοι αναρρόφησης. Οι πύργοι αυτοί αναρροφούν 
τον αέρα, ο αέρας φιλτράρεται, καθαρίζεται και διοχετεύεται μέσω του συστή-
ματος σωληνώσεων. Έπειτα παρέχεται στο κτίριο. Θέλετε να τοποθετήσετε τον 
πύργο στην οροφή ή εξωτερικά δίπλα στο κτίριο; Κανένα πρόβλημα. Η REHAU 
σας προσφέρει κάθε δυνατότητα με το Awadukt Thermo.

ΑντιμικροβιακόΚαταπολέμηση 
σκόνης και γύρης

Ο πύργος αναρροφά τον εξωτερικό αέρα

Τα φίλτρα καθαρίζουν τον αέρα από φίλτρα και σκόνη Ο AWADUKT Thermo αποτρέπει τη μόλυνση από τα μικρόβια

Είσοδος  
καθαρού αέρα



Αναρρόφηση

Καταπολέμηση 
οσμών

Διαρκής  
μόνωση

Εξαρτήματα για τέλεια είσοδο αέρα στο οίκημα Διαχωριστές για την αποτροπή εισόδου οσμών



Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Η ροή και η διοχέτευση αέρα είναι καλύτερη με πλαστικό αντί με μπετόν.

Οι σωλήνες παροχής από τον πύργο αναρρόφησης προς το κτίριο έχουν 
συνήθως διάμετρο 2 μέτρα, ιδίως σε μεγάλα κτίρια. Μέσω αυτών αναρροφάται 
όλος ο αέρας. Αντιστοίχως σημαντικό είναι και το υλικό των σωλήνων και συ-
γκεκριμένα στο εσωτερικό τους. Εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο εναπόθεσης νερού 
συμπυκνώματος και μικροσκοπικών συστατικών στοιχείων του αέρα σχηματίζο-
ντας από κοινού μικρόβια. Ο βασικός κανόνας είναι ο εξής: όσο πιο τραχύ είναι 
το εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σχηματι-
σμού μικροβίων. Το εσωτερικό τοιχωμα των σωλήνων AWADUKT Thermo Rohre 
της REHAU είναι λείο. Και είναι οι μοναδικοί σωλήνες στο εμπόριο που 
έχουν αντιμικροβιακοί επίστρωση. Η ανάπτυξη μικροβίων είναι αδύνατη.  
Αυτό δεν είναι όμως το μοναδικό πλεονέκτημα έναντι του μπετόν.

Σύστημα  
σωλήνων

ø 2m
έως

Οι σωλήνες AWADUKT Thermo από πολυμερές 
υλικό είναι λείοι εσωτερικά και έτσι η επιφάνειά 
τους δεν επιτρέπει την εναπόθεση ούτε κάν των 
πιο μικρών ξένων σωματιδίων. Στην εσωτερική 
πλευρά τους υπάρχουν ενσωματωμένα ιόντα 
αργύρου,  
 τα οποία έχουν αντιμικροβιακή δράση.
Αποτέλεσμα: Οι σωλήνες REHAU αποτρέπουν 
το σχηματισμό μικροβίων. 

Από την άλλη πλευρά, οι σωλήνες από μπετόν 
είναι τραχείς και έχουν μεγάλη επιφάνεια. Αυτό 
μεταφράζεται σε ιδανικό τόπο σχηματισμού 
εναποθέσεων και κατά συνέπεια ανάπτυξης μι-
κροβίων, τα οποία έπειτα μεταφέρονται παντού 
με τον αέρα.

ΜπετόνAWADUKT Thermo

Οι μοναδικοί αντιμικροβιολογικοί σωλή-
νες της αγοράς!

Το ολοκληρωμένο σύστημα AWADUKT Thermo : 100 % σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της Ένωσης Γερμανών Μηχανικών (VDI)
Το σύστημα AWADUKT Thermo σε αντίθεση με τους σωλήνες μπετόν, 
συμμορφώνεται 100 % με τις προδιαγραφές κατά VDI 4640-4 και VDI 
6022-1.2.

Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων:
- Ασφάλεια για την υγιεινή και την υγεία
- Αντιδιαβρωτικό υλικό
- Ταχεία απαγωγή συμπυκνώματος
- Δυνατότητα καθαρισμου και απολύμανσης
- Μόνωση έναντι εξωτερικών επιδράσεων
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Οι σωλήνες AWADUKT Thermo Rohre είναι 90 % πιο ελαφριοί 
και επομένως επιτρέπουν κατά 30 % ταχύτερη τοποθέτηση σε 
σύγκριση με τους σωλήνες από μπετόν. Επιπλέον για τους 
σωλήνες από μπετόν απαιτείται πρόσθετη ειδική συσκευή για 
τη σωστή τοποθέτηση των πολύ βαριών σωλήνων.

Οι σωλήνες AWADUKT Thermo είναι εύκαμπτοι και ανθεκτικοί στην κρούση. 
Αντιθέτως οι σωλήνες μπετόν μπορεί μεν να είναι σκληροί, ωστόσο είναι 
ευάλωτοι, ήδη από τη στιγμή της μεταφοράς τους. Το πόσο ευαίσθητη είναι το 
δείχνουν οι αριθμοί: πχ. στα φρεάτια λυμάτων από μπετόν, κάθε δεύτερο 
εξάρτημα παρουσιάζει ζημιά ή φθορά ήδη κατά τη χρονική στιγμή της 
τοποθέτησης*.
*Schlüter, M., IKT, Ινστιτούτο Υποδομών 2002, IKT Δελτίο Τύπου 03/2002

Οι σωλήνες AWADUKT Thermo παραμένουν άθικτοι για 100 
χρόνια, χωρίς περιορισμούς. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τους 
εμπειρογνώμονες των οργανισμών TÜV Rheinland και LGA, 
Νυρεμβέργη. Οι σωλήνες μπετόν αντιθέτως γίνονται εύθραστοι 
σε βάθος χρόνου.  Η διάρκεια ζωής τους είναι μόλις 50 χρόνια.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
Γεωθερμικός εναλλάκτης: Αέρας για θέρμανση και ψύξn



Η αναρρόφηση αέρα που χρειάζεστε για ένα κτίριο μπορεί να γίνει απευθείας μέσω σωλήνων και να κατα-
νεμηθεί στο κτίριο. Μπορεί όμως να γίνει έμμεσα και έξυπνα με δρομολόγηση μέσω ενός δικτύου σωλήνων 
που τοποθετούνται στο έδαφος, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό, το καλοκαίρι ο αέρας 
ψύχεται προκαταβολικά και το χειμώνα θερμαίνεται προκαταβολικά. Έτσι το χειμώνα χρειάζεται να ζεσταίνετε 
λιγότερο τον αέρα και το καλοκαίρι να τον ψύχεται λιγότερο.

Η αρχιτεκτονική σωλήνων εναλλάσσει τέλεια τις θερμοκρασίες.
Η ειδική αρχτιτεκτονική των σωλήνων AWADUKT Thermo είναι 
ιδανική για τον εναλλάκτη γεωθερμικής ενέργειας αέρα. Εγγυάται 
αξιόπιστα μέγιστη αγωγιμότητα, κάτι που είναι καθοριστικής σημασίας 
για την υψηλή αποτελεσματικότητα απορροφησης της θερμοκρασίας 
από το περιβάλλον έδαφος. Οι σωλήνες AWADUKT Thermo πετυχαί-
νουν με τον εναλλάκτη γεωθερμικής ενέργειας έναν εξαιρετικά υψηλό 
βαθμό απόδοσης.

Σε βάθος 1,50 έως 2,50 μέτρων, η θερμοκρασία του εδάφους είναι σχετικά σταθερή το καλοκαίρι και το χειμώνα.  Στην επιφάνεια του εδάφους 
όμως όχι– βασικά αυτό είναι το μυστικό. Με τον εναλλάκτη γεωθερμικής ενέργειας-αέρα αυτή η διαφορά θερμοκρασιών χρησιμοποιείται για 
την εξοικονόμηση ενέργειας. Από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ αναρροφούμενου εξωτερικού αέρα και αέρα που παρέχεται στο κτίριο, το 
κέρδος που προκύπτει  είναι καθαρό– δεν απαιτείται πλέον ενεργειοβόρα προκαταβολική θέρμανση/ψύξη. 

Πολλές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες
Η δυνατότητα εξοικονόμησης -όταν ο αέρας αερισμού προθερμαίνε-
ται το χειμώνα και ψύχεται το καλοκαίρι- μπορεί να υπολογιστεί με 
σχετική ακρίβεια Ευχαρίστως να σας δείξουμε πως. Γνωρίζετε πόση 
ενέργεια εξοικονομείται ήδη σήμερα μέσω της χρήσης της θερμοκρα-
σίας εδάφους; Οι αριθμοί εντυπωσιάζουν: Μόνο το 2013 στη 
Γερμανία, το κέρδος ήταν 8,7 δισ. kWh – δηλαδή οι ανάγκες σε ρεύμα 
ετησίως περισσοτέρων από 1,7 εκατομ. τετραμελών οικογενειών ή το 
0,6% των συνολικών αναγκών θέρμανσης στη Γερμανία.* Έκτοτε οι 
αριμοί αυξάνονται σταθερά. 

* www.unendlich-viel-energie.de/erneuerbare-energie/erdwaerme

Λειτουργία γεωεναλλάκτη σε κτίρια

Λειτουργία γεωεναλλάκτη σε κατοικίες
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ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΕΡΑΣ - ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ:
Άνθρωποι, περιβάλλον, κτίρια, ο προϋπολογισμός σας.

Το κέντρο Καινοτομίας στο Potsdam εγκαθιστά AWADUKT Thermo
Οι προγραμματιστές και τα δημιουργικά μυαλά χρειάζονται πολύ καθαρό αέρα. 
Για το λόγο αυτό, μια μεγάλη εταιρεία λογισμικού, με περισσότερους από 53.000 
συνεργάτες παγκοσμίωνς επέλεξα για την κατασκευή του νέου κέντρου 
καινοτομιών στο Potsdam το σύστημα αερισμού REHAU. Για το νέο κτίσμα -μια 
επένδυση που κόστισε συνολικά 14,3 εκατομμύρια ευρώ - εταιρεία έλαβε 
οικονομική ενίσχυση απο την τοπική κυβέρνηση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ 
για τον πρωτοποριακό συνολικό σχεδιασμό με γνώμονα την εξοικονόμηση 
ενέργειας, κάτι που κατέστη δυνατό και χάρη στη χρήση της λύσης αναρρόφη-
σης αέρα REHAU.

Δημοτικό σχολείο, Waldmünchen: Ο καθαρός αέρας προάγει τη μάθηση
Το δημοτικό σχολείο στο Waldmünchen, κατασκευής του ‘60, με εμβαδό 
4.760 m2 και καθαρό όγκο ωφέλιμου χώρου 11.899 m3 ανακαινίστηκε το 2007 
κατασκευαστικά και ενεργειακά. Η κεντρική ιδέα ανακαίνισης περιελάμβανε: 
ενεργειακή βελτιστοποίηση, παροχή ενέργειας με μηδενική εκπομπή CO2 και 
νέο σχεδιασμό πρόσοψης, τεχνολογίας θέρμανσης και συστήματος αερισμού. 
Καθώς η απόδοση των μαθητών εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την 
περιεκτικότητα του αέρα σε CO2-στις αίθουσες διδασκαλίας, απαφασίστηκε 
αμέσως η χρήση του γεωθερμικού εναλλάκτη, Ως αποτέλεσμα: η αντιμικροβιακή 
εσωτερική επιστρωση του AWADUKT Thermo φροντίζει πάντα για καθαρό αέρα, 
απαλλαγμένο από μικρόβια και ταυτοχρονα υποστηρίζει τη θέρμανση και τη 
ψύξη. Η REHAU συμμετείχε σε ολόκληρο το σχεδιασμό του έργου.
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Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με το  
AWADUKT Thermo σας παρέχουμε κάθε 
υποστήριξη.  
Επικοινωνήστε μαζί μας για όλα τα σχετικά θέματα: 
210 66 82 532-9. Είμαστε εδώ για εσάς!

Εκπαίδευση
Στα σεμινάρια της Ακαδημίας REHAU μπορείτε να 
αποκτήσετε σημαντικές πρακτικές γνώσεις σχετικά 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις, νομικά θέματα και 
θέματα πωλήσεων. Στον ιστότοπο www.rehau.gr 
μπορείτε να πληροφορηθείτε για τη διαδικασία 
συμμετοχής στα σεμινάρια μας.

Συμβουλές για χρηματοδότηση
Ποιές είναι οι πιο πρόσφορες πηγές χρηματοδότη-
σης και οικονομικής ενίσχυσης για ενεργειακές 
ανακαινίσεις; Οι ειδικοί μας θα σας κατατοπίσουν 
πλήρως. 

Υποστήριξη σε διαγωνισμούς
Κείμενα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, σχέδια, 
τεχνικές λεπτομέριες - Στη REHAU θα χαρούμε να 
σας βοηθήσουμε. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.
rehau.de/ausschreibungstexte.

Εποπτεία και καθοδήγηση έργου
Μερικές φορές απαιτείται επι τόπου υποστήριξη, 
κυρίως μετά την πρώτη τοποθέτηση. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, οι τεχνικοί μας έρχονται σε εσάς.

Το δωρεάν Online-Tool στο Internet, παρουσιάζει τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης σε μεμονωμένα έργα. 
Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο διαμόρφωσης 
κτιρίων εδώ: www.rehau.de/gebaeudekonfigurator.

REHAU: ΕΝΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ
Υποστήριξη σε επαγγελματικο και και προσωπικό επίπεδο

Ένας συνεργάτης για όλα: Το μεγάλο πλεονέκτημα της REHAU: Η 
εγγύηση „Single Source Warranty“. Ειδικά για τους αρχιτέκτονες 
προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Για όλες τις 
απορίες και ερωτήσεις σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
έγγραφα, εγγυήσεις και διασφαλίσεις. Παρέχουμε σε σχεδιαστές, 
ιδιοκτήτες κτιρίων, εταιρείες και τεχνικούς εγκατάστασης κάθε 
είδους υποστήριξη, απλά και εύκολα και σε κάθε φάση του έργου. 
Ακόμη και μετά από πολλά χρόνια.
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Η REHAU ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Μάθετε περισσότερα για τις υπόλοιπες λύσεις μας

Η REHAU είναι κάτι παραπάνω από αφοσιωμένος συνεργάτης σας για την αποτελεσματική αναρρόφηση 
αέρα. Το μεγάλο φάσμα λύσεων που προσφέρουμε, βασισμένο σε πολυμερή, είναι μοναδικό. Και ότι κάνουμε, 
το κάνουμε με σύστημα: Παρέχουμε έξυπνες ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν οικολογία και οικονο-
μία, σχεδίαση και λειτουργικότητα, ασφάλεια και άνεση, ποιότητα και service.

Αρχιτεκτονική με θερμότητα από τα έγκατα της γής - Θέρμανση με γεωθερμία.
Με συλλέκτες γεωθερμικής ενέργειας, με καθετήρες, με κάλαθους γεωθερμικής ενέργειας ή με στύλους: 
Η σύγχρονη εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας αποδίδει οικονομικά σε τεράστιο βαθμό.  Η 
επένδυσή σας αποδίδει, ανάλογα με το ακίνητο, ήδη μετά από λίγα χρόνια.  Γι’ αυτό σίγουρα αξίζει να το 
σκεφτείτε.  Θα βρείτε τις σημαντικότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό στο φυλλάδιο Αρχιτεκτονική με 
θερμότητα από τα έγκατα της γης.
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