
 
 

Σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με αντλίες θερμότητας 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας σε: Ξενοδοχεία, Κομμωτήρια, Χαμάμ, Κατοικίες 

 

Η εταιρεία μας με μακρόχρονη 30ετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή θερμικών συστημάτων  

σας προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (βλέπετε πελατολόγιο), στα 

ζεστά νερά χρήσης. 

 

Ξενοδοχεία: 

Για να ζεστάνουμε το νερό χρήσης σε ένα ξενοδοχείο έχουμε τους εξής τρόπους: 

  

- Με λέβητα πετρελαίου 

- Με λέβητα φυσικού αερίου (30% οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο) 

- Με αντλία θερμότητας (70% οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο) 

- Με συνδυασμό των παραπάνω κάνοντας το σύστημα υβριδικό. 

 

Η αντλία θερμότητας είναι άγνωστη στους περισσότερους στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη χρησιμοποιείται εδώ 

και πάρα πολλά χρόνια, σε πολλαπλές εφαρμογές. Σε ένα ξενοδοχείο όταν χρησιμοποιούμε αντλία 

θερμότητας, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε ηλιοφάνεια και γενικά υψηλές θερμοκρασίες τόσο το χειμώνα 

όσο και το καλοκαίρι, λειτουργεί με ενεργειακή απόδοση που φθάνει το 600%. 

(Το καλοκαίρι μπορεί να φθάσει και το 600% λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, +40oC 

θερμοκρασία περιβάλλοντος) 

 

 

Αυτό σημαίνει πως όταν λειτουργεί και καταναλώνει στην ΔΕΗ 1 kW ηλεκτρικού ρεύματος, τότε στο boiler 

που έχουμε το νερό, μας δίνει 6 kW θερμότητας. (Ενώ στο πετρέλαιο για 1 kW μας δίνει στο boiler 0,9 kW 

θερμότητας). Αυτό επιβεβαιώνεται και από την μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου φαίνεται 

ξεκάθαρα πως η μέση ετήσια σχέση του πετρελαίου με την αντλία θερμότητας είναι 1 προς 3, δηλαδή 

έχουμε τριπλάσια απόδοση της αντλίας θερμότητας σε σχέση με το πετρέλαιο ενώ η σχέση ανάμεσα στο 

φυσικό αέριο και στην αντλία θερμότητας είναι 1 προς 2, δηλαδή έχουμε 50% οικονομία χρησιμοποιώντας 

αντλία θερμότητας αντί για λέβητα φυσικού αερίου. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως 

χρησιμοποιώντας αντλία θερμότητας για να ζεσταίνουμε τα νερά σε ένα ξενοδοχείο έχουμε 70% ΚΕΡΔΟΣ σε 

σχέση με το πετρέλαιο. 

Με τη πρόταση μας θα καλύψουμε πλήρως τόσο τις τωρινές σας ανάγκες, όσο και τις μελλοντικές σας, με 

γνώμονα: 

 την εξοικονόμηση ενέργειας 

 τη συμμετοχή σας στη περιβαλλοντολογική εξυγίανση και 

 την σωστή παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες σας 



 

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης σε ξενοδοχείο με αντλίες θερμότητας 
 
Απαιτήσεις Ζεστού Νερού Χρήσης: 
 
 Ημερήσια κατανάλωση = 20.000 lt (παράδειγμα ενός ξενοδοχείου) 
 Θερμοκρασία κρύου νερού = 15ΟC 
 Θερμοκρασία ζεστού νερού = 60ΟC 
 
 
Επιλογή μηχανημάτων: 
Η ενέργεια που απαιτείται για να ζεστάνουμε 20.000 lt νερό θερμοκρασίας 15οC στους 60οC είναι 
 

Ε = Cp*m*ΔΤ = 4,19 Joule/grοC x 20.000.000gr x (60-15)ΟC = 1047,5 kWh όπου 
 

E: ενέργεια, θερμότητα (σε Joule, 3.600.000 Joule = 1 kWh) 
Cp: Ειδικός συντελεστής θερμότητας, για το νερό είναι 4,19 Joule/grοC 
m: η μάζα του υλικού προς θέρμανση σε gr 
ΔΤ: η διαφορά θερμοκρασίας που θέλουμε να καλύψουμε σε οC 
 
Η κατασκευάστρια εταιρία βάσει προδιαγραφών και μετρήσεων αποφαίνεται πως οι αντλίες θα λειτουργούν 
10 ώρες το 24ωρο, έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε θερμική ισχύ = 1047,5 kWh / 10h = 104,75 kW. 
Με COP 3,5 χρειαζόμαστε 104,75 / 3,5 = 29,9 kW/ώρα, δηλαδή 299 kW/ημέρα x 0.2 (με ΦΠΑ) = 60 €/ημέρα. 
Η αντίστοιχη κατανάλωση σε πετρέλαιο για το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα (1 λίτρο=8 kW) είναι 130 lt/ημέρα, 
δηλαδή 190 €/ημέρα. 
 
Συμπερασματικά έχουμε τις εξής ημερήσιες δαπάνες ανά σύστημα: 
 
- με Αντλία Θερμότητας 60 € κόστος/ημέρα 
 
- με Λέβητα Πετρελαίου 190 € κόστος/ημέρα 
 
(αυτό το αποτέλεσμα είναι συμβατό και με την επίσημη μελέτη το Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δηλαδή 
η σχέση κόστους μεταξύ των δύο συστημάτων είναι 1 προς 3)  
 

Εξοικονομούμε χονδρικά 130 €/ημέρα x 365 ημέρες λειτουργίας/χρόνο = 47.450 €/χρόνο !!! 
 
Εξυπακούεται πως αν η κατανάλωσή σας σε πετρέλαιο είναι μικρότερη από 130 lt την ημέρα, το ζητούμενο 
θερμικό αποτέλεσμα είναι μικρότερο και οι αντλίες θα καταναλώνουν μικρότερη ενέργεια. Σε κάθε 
περίπτωση θα καταναλώσουμε το 1/3 σε χρήματα από ότι καταναλώνουμε. 
 

 
Στο ξενοδοχείο DANAI BEACH RESORT στη Χαλκιδική το ετήσιο κόστος του Ζεστού Νερού Χρήσης με μπόιλερ 
(καυστήρα πετρελαίου) ήταν 30.000 €/έτος και τώρα με Αντλία Θερμότητας, είναι μόλις 10.000 €/έτος. 

 
ΚΕΡΔΟΣ 20.000 €/έτος 

Προβλεπόμενη απόσβεση: 6 Μήνες λειτουργίας 

 



 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (πελατολόγιο): 

 

 ΗΟΤΕL DANAI Resort – Νικήτη, Χαλκιδική 
 HOTEL SEA PEARL – Ν. Βρασνά, Θεσσαλονίκη 
 HOTEL ELANIOS ZEUS – Σταυρός, Θεσσαλονίκη 
 HOTEL Irene's Resort – Λουτρά Αριδαίας 
 HOTEL EKIES – Βουρβουρού, Χαλκιδική 
 HOTEL DRENIA – Αμμουλιανή, Χαλκιδική 
 HOTEL AEOLLOS – Πευκοχώρι, Χαλκιδική 
 HOTEL ANESIS – Πήλιο, Βόλος 
 ΗΟΤΕL ACROTEL ΑΤΗΕΝΑ PALLAS VILLAGE RESORT – Νικήτη, Χαλκιδική 
 ΗOTEL BELLA TOUMPA – Βεγορίτιδα 
 HOTEL BOUTIQUE SKAMNOS – Αράχωβα 
 ΗΟΤΕL ERMIS - ANINA BUNGALOWS – Τρίκορφο, Χαλκιδική 
 HOTEL ELANI BAY RESORT – Σίβηρη, Χαλκιδική 
 ΗΟΤΕL HILTON PARK NICOSIA – Λευκωσία, Κύπρος 
 HOTEL HOLIDAY INN – Θεσσαλονίκη 
 ΗΟΤΕL LIDO – Λαγκαδάς 
 ΗΟΤΕL RAMADA PLAZA THRAKI (πρώην THRAKI PALACE) – Αλεξανδρούπολη 
 HOTEL ΓΑΛΑΞΙΑΣ – Λουτρά Αριδαίας 
 ΗΟΤΕL ΓΙΟΥΛΗ – Κόκκινο νερό, Λάρισα 
 ΗΟΤΕL ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ – Γύθειο 
 ΗΟΤΕL ΜΑΚΕΔΝΟΣ – Νικήτη, Χαλκιδική 
 ΗΟΤΕL ΝΕΣΤΟΣ – Ξάνθη 
 ΗΟΤΕL ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Πολύχρονο, Χαλκιδική 
 ΗOTEL ΠΕΥΚΑ – Πανόραμα, Θεσσαλονίκη 
 ΗOTEL PORTES BEACH – Νέα Ποτίδαια, Χαλκιδική 
 ΗOTEL ΣΚΕΝΤΟΣ – Κρυοπηγή, Χαλκιδική 
 ΗOTEL ΤΑΛΕΤΟΝ – Ξηροκάμπι, Σπάρτης 
 HOTEL ΝΥΜΦΑΙΟ – Φλώρινα 
 ΗΟΤΕL LOUIS CRETA PRINCESS – Χανιά, Κρήτη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κομμωτήρια: 

 

Σε ένα κομμωτήριο χρησιμοποιούμαι ζεστό νερό για το λούσιμο των μαλλιών. Για να ζεστάνουμε το νερό 

χρήσης σε ένα κομμωτήριο έχουμε τους εξής τρόπους: 

- Με θερμοσίφωνο (μέσω ηλεκτρικής αντίστασης - ακριβότερη λύση) 

- Με λέβητα πετρελαίου (10% οικονομία σε σχέση με το θερμοσίφωνο) 

- Με λέβητα φυσικού αερίου (40% οικονομία σε σχέση με το θερμοσίφωνο) 

- Με αντλία θερμότητας (70% οικονομία σε σχέση με το θερμοσίφωνο) 

 

Η χρήση αντλίας θερμότητας δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα λόγω του ότι το ηλεκτρικό ρεύμα 

καθώς και το πετρέλαιο ήταν για πολλά χρόνια σχετικά φθηνά. Χρησιμοποιώντας ένα θερμοσίφωνο με 

αντίσταση 4000 W (4 kW) για να ζεσταίνουμε το νερό καταναλώνουμε τριπλάσια χρήματα σε σχέση με την 

αντλία θερμότητας. 

 

 
 

Στο κομμωτήριο ARIANE της οδού Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη το ετήσιο κόστος του Ζεστού Νερού Χρήσης με 
μπόιλερ (καυστήρα πετρελαίου) ήταν 6.600 €/έτος και τώρα με Αντλία Θερμότητας, είναι μόλις 1.600 
€/έτος. 
 

ΚΕΡΔΟΣ 5.000 €/έτος 
Προβλεπόμενη απόσβεση: 6 Μήνες λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Χαμάμ: 

 

 

 
 

Χρήση Αντλιών θερμότητας στα Hammam Polis σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για 70% οικονομία σε σχέση με 

άλλους τρόπους παραγωγής ζεστού νερού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κατοικίες: 

 

Σε μια κατοικία χρησιμοποιούμαι ζεστό νερό για να κάνουμε μπάνιο και να πλύνουμε τα πιάτα. 

Για να ζεστάνουμε το νερό χρήσης σε μια κατοικία έχουμε τους εξής τρόπους: 

- Με θερμοσίφωνο (μέσω ηλεκτρικής αντίστασης - ακριβότερη λύση) 

- Με λέβητα πετρελαίου (10% οικονομία σε σχέση με το θερμοσίφωνο) 

- Με λέβητα φυσικού αερίου (40% οικονομία σε σχέση με το θερμοσίφωνο) 

- Με αντλία θερμότητας (70% οικονομία σε σχέση με το θερμοσίφωνο) 

 

 
 

Σε κατοικία μιας οικογένειας (για παράδειγμα 5 ανθρώπων που θα κάνουν το μπάνιο τους, θα χρειαστούμε  

50 lt/άτομο x 5 άτομα = 250 lt) το ετήσιο κόστος του ζεστού νερού χρήσης 24ωρης λειτουργίας, με 

κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας, με πετρέλαιο είναι 700 € ενώ με χρήση αντλίας θερμότητας είναι 200 €. 

 

ΚΕΡΔΟΣ 500 €/έτος 

Προβλεπόμενη απόσβεση: 3 χρόνια λειτουργίας 

 

 

 

 


