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Τρόπος Χρήσης Ωροµετρητών, Θερµιδοµετρητών, Κατανεµητών ∆απανών για
τη Θέρµανση και την Παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης
Γενικά
Πριν από αρκετά χρόνια η θέρµανση κτιρίων µε περισσότερες της µίας ιδιοκτησίες
αντιµετωπιζόταν µε ένα απλό σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που θέρµαινε ταυτόχρονα όλους τους
χώρους σε προσυµφωνηµένα χρονικά διαστήµατα. Μετέπειτα υιοθετήθηκε η λύση της «αυτονοµίας
θέρµανσης» που επέτρεψε σε διαφορετικούς χώρους- ιδιοκτησίες να θερµαίνονται όποτε
επιθυµούν. Η κατανοµή των δαπανών θέρµανσης σε τέτοιες εγκαταστάσεις γινόταν µε την
ξεπερασµένη πλέον τεχνική της ωροµέτρησης.
Σήµερα η πρόοδος της τεχνολογίας, η µεταβολή στις συνθήκες διαβίωσης και οι αυξηµένες
ανάγκες προστάζουν αλλαγή του τρόπου σκέψης και υλοποίησης των νέων συστηµάτων.
Παρακάτω θα εξηγηθούν οι τρόποι ενσωµάτωσης ωροµετρητών, θερµιδοµετρητών, κατανεµητών
δαπανών, ογκοµετρητών ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), κοινόχρηστων ή ιδιωτικών παρασκευαστών
ζεστού νερού χρήσης (µπόιλερ) κ.α. σε σύγχρονες αλλά και παλιές εγκαταστάσεις.
∆ιευκρίνιση
Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να διαλευκάνει τη λογική σχεδίασης του συστήµατος
θέρµανσης. Τα όσα συστήνονται είναι σε συµφωνία µε τις συστάσεις του ΤΕΕ και την κοινή
λογική. Τα διαγράµµατα που ακολουθούν δεν είναι πλήρη ούτε από υδραυλική ούτε από
ηλεκτρολογική άποψη. Χρησιµοποιούνται µόνο ενδεικτικά ώστε να γίνει πιο κατανοητό το
περιεχόµενο του κειµένου.
Η εταιρεία Charmeg και ο συγγραφέας δε δεσµεύονται για την τεχνική και νοµική ορθότητα
των περιεχοµένων του παρόντος τεχνικού άρθρου.
Εισαγωγή
Οι ενδεικτικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ΖΝΧ που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν
κτίρια µε 2 ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Επαγωγικά η λογική επεκτείνεται και σε κτίρια περισσότερων
ιδιοκτησιών.
Η αυτονόµηση για λόγους ευκρίνειας έχει ανατεθεί σε βάνες ολικής παροχής. Ισχύουν ακριβώς τα
ίδια στην περίπτωση που αντί βανών χρησιµοποιηθούν κυκλοφορητές και βαλβίδες αντεπιστροφής
ή οµάδες διαµερισµάτων και βανών που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν κυκλοφορητές.
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1. Πολλαπλές Ιδιοκτησίες µε Ωροµέτρηση
Είναι το κλασικό σύστηµα «αυτονοµίας θέρµανσης» που εφαρµόζεται εδώ και αρκετά χρόνια µε
µεγάλη επιτυχία. Παρόλα τα σηµαντικά του µειονεκτήµατα λόγω του χαµηλού του κόστους
εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντική επιλογή.
Το ΤΕΕ µε συστάσεις του προτείνει να µη χρησιµοποιείται πλέον. Αντ’ αυτού συστήνεται η χρήση
θερµιδοµετρητών. Για λόγους πληρότητας του άρθρου παρουσιάζεται και εδώ.
Η κατανοµή της δαπάνης θέρµανσης γίνεται βάσει των ενδείξεων των ωροµετρητών και της
µελέτης θέρµανσης του κτιρίου.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No1
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No2
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2. Πολλαπλές Ιδιοκτησίες µε Θερµιδοµέτρηση
Είναι βελτίωση του προηγούµενου συστήµατος µε τη διαφορά ότι οι θερµιδοµετρητές έχουν
αντικαταστήσει τους ωροµετρητές. Σε νέες κατασκευές συστήνεται ανεπιφύλακτα η χρήση του
εξαιτίας των αναµφισβήτητων πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζει.
Σε κάθε ιδιοκτησία τοποθετείται µετά τη βάνα αυτονοµίας ένας θερµιδοµετρητής κατάλληλης
διατοµής και παροχής. Ο θερµιδοµετρητής µετράει την ενέργεια που απορρόφησε η ιδιοκτησία από
το σύστηµα θέρµανσης του κτιρίου.
Η κατανοµή της δαπάνης γίνεται βάσει των µετρήσεων των θερµιδοµετρητών και της µελέτης
θέρµανσης του κτιρίου.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No1
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No2
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3. Πολλαπλές Ιδιοκτησίες µε Ωροµέτρηση και Ιδιόκτητους Παρασκευαστές ΖΝΧ
Το σύστηµα αυτό πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις
που εφαρµόζουν αυτονοµία θέρµανσης και ωροµέτρηση.
Για την εφαρµογή του απαιτείται η τοποθέτηση κατάλληλης διατοµής και παροχής θερµιδοµετρητή
στο πρωτεύον κύκλωµα του κάθε παρασκευαστή ΖΝΧ. Ο θερµιδοµετρητής τοποθετείται µετά τη
βάνα η οποία ελέγχεται από επιπλέον εντολή του θερµοστάτη χώρου ή από ξεχωριστό
εµβαπτιζόµενο θερµοστάτη. Επίσης απαιτείται κεντρικός θερµιδοµετρητής ο οποίος µετράει τη
συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας για θέρµανση χώρων και ΖΝΧ.
Η κατανοµή της δαπάνης για το ΖΝΧ γίνεται αναλογικά µε βάση τις ενδείξεις των
θερµιδοµετρητών. Η αφαίρεση του αθροίσµατος των ενδείξεων των θερµιδοµετρητών από την
ένδειξη του κεντρικού θερµιδοµετρητή δίνει το ποσό της ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε στη
θέρµανση. Το ποσό αυτό κατανέµεται στις ιδιοκτησίες βάσει των ενδείξεων των ωροµετρητών και
της µελέτης θέρµανσης του κτιρίου.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No1
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No2
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4. Πολλαπλές Ιδιοκτησίες µε Θερµιδοµέτρηση και Ιδιόκτητους Παρασκευαστές ΖΝΧ
Το σύστηµα αυτό προτείνεται για κτίρια κατοικίας πολλαπλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες).
Συγκεντρώνει τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα και από άποψη άνεσης αλλά και ορθής κατανοµής
της δαπάνης.
Σε κάθε ιδιοκτησία αντιστοιχούν δυο προσαγωγές θερµού νερού που ελέγχονται µε βάνες. Η µία
προορίζεται για την τροφοδοσία του συστήµατος θέρµανσης της ιδιοκτησίας και η δεύτερη για την
θέρµανση του ΖΝΧ. Μετά κάθε βάνα τοποθετείται θερµιδοµετρητής κατάλληλης διατοµής και
παροχής.
Στην περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές στήλες η βάνα της θέρµανσης και ο θερµιδοµετρητής
της θέρµανσης µπορούν να αντικατασταθούν µε βανάκια και κατανεµητές δαπανών σε κάθε σώµα.
Για το ΖΝΧ απαιτείται η χρήση ανεξάρτητης στήλης, βανών και θερµιδοµετρητών όπως στο
σχήµα.
Η κατανοµή της δαπάνης γίνεται µε την άθροισµα των καταναλώσεων των θερµιδοµετρητών (ή
των κατανεµητών) της θέρµανσης και των θερµιδοµετρητών των ΖΝΧ. Τα δυο αθροίσµατα δίνουν
τη συνολική ενέργεια που ξοδεύτηκε. Η χρέωση για τα ΖΝΧ γίνεται αναλογικά ενώ η χρέωση για
τη θέρµανση κατανέµεται σύµφωνα µε τις µετρήσεις των θερµιδοµετρητών (ή κατανεµητών)
θέρµανσης και τη µελέτη του κτιρίου.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No1
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No2
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5. Πολλαπλές Ιδιοκτησίες µε Θερµιδοµέτρηση ή Ωροµέτρηση και Κοινόχρηστο
Παρασκευαστή ΖΝΧ
Στην περίπτωση ύπαρξης κοινόχρηστου παρασκευαστή ΖΝΧ το σύστηµα χωρίζεται νοητά σε δυο
κάδους. Ο ένας είναι ο κλάδος θέρµανσης των χώρων και ο δεύτερος ο κλάδος θέρµανσης του
θερµοδοχείου ΖΝΧ. Σε κάθε κλάδο τοποθετείται κατάλληλος θερµιδοµετρητής. Στην έξοδο του
ΖΝΧ προς κάθε ιδιοκτησία τοποθετείται ογκοµετρητής ΖΝΧ. Τη θερµοκρασία του κοινόχρηστου
ΖΝΧ διατηρεί µε έλεγχο που ασκεί εµβαπτιζόµενος θερµοστάτης που επενεργεί πάνω στη βάνα του
θερµοδοχείου ΖΝΧ.
Ο κλάδος της θέρµανσης µπορεί να εξυπηρετείται µε σύστηµα ωροµέτρησης ή µε θερµιδοµέτρηση
(ή κατανεµητές δαπανών) βλ. περιπτώσεις 1 & 2 παραπάνω. Στην περίπτωση της χρήσης
θερµιδοµέτρησης (ή κατανεµητών) ο κεντρικός θερµιδοµετρητής του κλάδου θέρµανσης µπορεί να
παραλειφθεί.
Από το άθροισµα των θερµιδοµετρητών (ή κατανεµητών) ή τον θερµιδοµετρητή του κλάδου της
θέρµανσης βγαίνει το ποσό ενέργειας που καταναλώθηκε για θέρµανση. Ο θερµιδοµετρητής του
κλάδου ΖΝΧ δίνει το ποσό ενέργειας που καταναλώθηκε για ΖΝΧ. Και τα δυο µαζί δίνουν την
ολική ενέργεια. Η κατανοµή της δαπάνης για ΖΝΧ γίνεται αναλογικά από τις µετρήσεις των
ογκονετρητών ενώ η δαπάνη θέρµανσης κατανέµεται σύµφωνα µε τις τιµές των ωροµετρητών ή
των θερµιδοµετρητών (ή κατανεµητών) και τη µελέτη θέρµανσης του κτιρίου.

ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ZNX Νο1
ZNX Νο2
ZNX Νο3
ΚΛΑ∆ΟΣ ΘΖΝΧ
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