defineyourenvironment

Τεχνικό Άρθρο

JAN-2006

AN002

∆ιαφορικοί Θερµοστάτες
Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά
πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση τους σε συνδυασµό µε
την ατελή τους καύση φόρτωσαν την ατµόσφαιρα µε πλήθος επιβλαβών για την υγεία αλλά και την
κλιµατολογική ισορροπία ουσιών σε σηµείο που κάποιοι να υποστηρίζουν πως η ζηµιά έχει ήδη
γίνει και είναι πια ανεπανόρθωτη. Οι σκέψεις αυτές και η ανάγκη για περισσότερο ορθολογισµό και
οικολογική συνείδηση συνεπικουρούµενες από την προσπάθεια για εξοικονόµηση ενέργειας και
κατά συνέπεια χρηµάτων φωτίζουν και καταδεικνύουν τις ήπιες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
σαν τη µοναδική λύση.
Η κυριότερη ίσως από αυτές, ο ήλιος, εκτιµήθηκε από πολύ νωρίς και έγινε αντικείµενο µελέτης.
Συγκεντρώνει όπως φαίνεται σηµαντικά πλεονεκτήµατα που τον καθιστούν πηγή εύκολα
αξιοποιήσιµη. Η απλούστερη µεθοδολογία εκµετάλλευσης της συνίσταται στη θέρµανση νερού
µέσω ηλιακών συλλεκτών και κατά συνέπεια η άµεση µετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε
θερµότητα. Το θερµό νερό χρησιµεύει πλέον σαν αποθήκη ενέργειας και είτε χρησιµοποιείται
απευθείας σαν νερό χρήσης είτε θερµαίνει µε τη σειρά του χώρους η εγκσταστάσεις όπως πισίνες
κολύµβησης κ.α. Η ηλιακή θέρµανση, η ηλιακή ψύξη, ο ηλιακός θερµοσίφωνας είναι εφαρµογές
της απλής και αποδοτικής αυτής αρχής εκµετάλλευσης που είναι ήδη αρκετά γνωστές αλλά τα
επόµενα χρόνια θα µας απασχολήσουν ασφαλώς πολύ περισσότερο.
Παγκόσµιοι και ευρωπαϊκοί φορείς όπως ο ESTIF (www.estif.org) ασχολούνται εκτεταµένα µε τη
διερεύνηση
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αποθήκης ζεστού νερού µετεξελίχθηκε σηµαντικά. Η θερµοκύκλική πορεία του νερού που βοήθησε
τις αρχικές κατασκευές θερµοσιφώνων να λειτουργήσουν δεν εφαρµόζεται παντού τώρα πια.
Σήµερα υπάρχει ανάγκη η κλασική αυτή τοπολογία να µεταβληθεί και ο θερµαντήρας να
τοποθετηθεί σε σηµείο χαµηλότερο του συλλέκτη. Αισθητικοί περιορισµοί, καιρικές συνθήκες και
η ανάγκη σύνδεσης µε άλλα υποσυστήµατα είναι µερικοί λόγοι που επιβάλλουν την «ανορθόδοξη»
αυτή τοποθέτηση. Στις περιπτώσεις αυτές η τεχνολογία αναλαµβάνει να υποκαταστήσει τη φύση. Η
αντλία κυκλοφορίας του υγρού του συλλέκτη και ο διαφορικός θερµοστάτης αποφασίζουν πότε το
θερµό από τον ήλιο νερό των συλλεκτών θα αποδώσει την ενέργειά του στο νερό του θερµαντήρα
και µε ποιο τρόπο θα γίνει αυτό.
Ο διαφορικός θερµοστάτης λοιπόν στην απλούστερή του εκδοχή είναι η ηλεκτρονική διάταξη που
µετράει τη θερµοκρασία του θερµού υγρού των συλλεκτών και του νερού χρήσης του θερµαντήρα.
Αν η διαφορά των δυο θερµοκρασιών είναι µεγαλύτερη από την προρυθµισµένη από τον
εγκαταστάτη τιµή η διάταξη θεωρεί ότι αξίζει να µπει µπροστά η αντλία και το υγρό των
συλλεκτών να θερµάνει το νερό χρήσης. Όταν η διαφορά αυτή ελαττωθεί κάτω από κάποιο όριο η
αντλία παύει να λειτουργεί και η θερµότητα αποθηκεύεται πλέον στο θερµαντήρα. Έτσι
διασφαλίζεται η διατήρησή της εκεί µέχρι που ένα νέο ποσό ενέργειας που εγκλώβισαν οι
συλλέκτες να θεωρηθεί ότι µπορεί να αποθηκευτεί και αυτό στο θερµαντήρα και συνεπώς να
αυξήσει τη θερµοκρασία του εκεί εβρισκόµενου νερού κατά λίγο. Σαν θερµοστάτης ο διαφορικός
διαθέτει ρύθµιση της διαφοράς θερµοκρασίας ∆Τ για την οποία ενεργοποιείται η αντλία των
συλλεκτών αλλά βέβαια και διαφορικό dT. Συνοπτικά µπορούµε να πούµε ότι για την έναυση της
αντλίας η απαιτούµενη συνθήκη είναι ∆Τ> Ρύθµιση ενώ για τη σβέση ∆Τ< «Ρύθµιση»-dT.
Συνήθεις τιµές της «Ρύθµισης» και τυου dt είναι 5°C έως 10°C και 2°C έως 5°C αντίστοιχα. Η
ορθότερη ρύθµιση όµως σχετίζεται µε πλήθος παραγόντων όπως η υπάρχουσα µόνωση, οι
απώλειες, η παροχή της αντλίας και πολλές άλλες. Η εµπειρία του εγκαταστάτη-µηχανικού και η
αναλυτική εξέταση της κάθε περίπτωσης είναι αναγκαία µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του βαθµού
απόδοσης της εγκατάστασης. Η µέτρηση των θερµοκρασιών γίνεται στο πάνω µέρος του συλλέκτη
και το κάτω µέρος του θερµαντήρα µε τη βοήθεια ειδικών αισθητηρίων που τοποθετούνται σε
κυάθια γεµισµένα µε λάδι για την αύξηση της θερµικής αγωγιµότητας και την αποφυγή εισροής
υγρασίας.
Εξελισσόµενοι οι διαφορικοί θερµοστάτες απόκτησαν τη δυνατότητα να θερµαίνουν το νερό στην
περίπτωση που η ηλιοφάνεια είναι ανεπαρκής. Για το σκοπό αυτό ενεργοποιούν τον καυστήρα της
κεντρικής θέρµανσης και παροχετεύουν το θερµό νερό για τα σώµατα στον εναλλάκτη του
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θερµαντήρα. Ο εγκαταστάτης ρυθµίζει την επιθυµητή θερµοκρασία νερού χρήσης και ο διαφορικός
θερµοστάτης αναλαµβάνει να διατηρήσει το νερό ζεστό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες
ηλιοφάνειας. Όταν η θερµοκρασία του νερού χρήσης δεν είναι η επιθυµητή και ταυτόχρονα δεν
υπάρχει ηλιοφάνεια η συσκευή ενεργοποιεί τον καυστήρα. Εδώ µπορούν να γίνουν διάφορες
επιλογές όσον αφορά τη λογική ενεργοποίησης της αντλίας των συλλεκτών και του καυστήρα που
έχουν σχέση µε τις προτεραιότητες που κάθε κατασκευαστής διαφορικού θέτει. Μπορεί κανείς να
συνοψίσει τις διαθέσιµες επιλογές σε δυο αλγόριθµους ενεργοποίησης, αυτόν της µέγιστης άνεσης
και αυτόν της µέγιστης οικονοµίας. Οι επιλογές αυτές όµως δεν είναι συνήθως διαθέσιµες και
παραµετροποιήσιµες από τον εγκαταστάτη και γι αυτό δε θα επεκταθούµε.
Η θερµοµέτρηση του
νερού του θερµαντήρα
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Εγκατάσταση ∆ιαφορικού θερµοστάτη τριών αισθητηρίων.

συλλέκτη

ενεργοποιεί την αντλία. Η θερµοκρασία του πάνω αισθητηρίου ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την
ενεργοποίηση του καυστήρα. Για τον καλύτερο έλεγχο λοιπόν απαιτούνται τρία ξεχωριστά
αισθητήρια. Η απλοποίηση όµως οδήγησε σε διαφορικούς που διαθέτουν µόνο δυο παρόλο που
εκτελούν ενεργοποίηση και του καυστήρα. Στην περίπτωση αυτή υποτίθεται ότι το νερό χρήσης
έχει παρόµοια θερµοκρασία στο πάνω και το κάτω µέρος του βραστήρα. Για το σκοπό αυτό ειδικές
µέριµνες λαµβάνονται από τους κατασκευαστές όσον αφορά την πιστότερη προσέγγιση της
θερµοκρασίας του νερού χρήσης. Από την πλευρά του εγκαταστάτη τώρα η χρήση διαφορικού
θερµοστάτη µε έλεγχο του καυστήρα και ένα αισθητήριο για το θερµαντήρα απαιτεί η τοποθέτηση
του να γίνει συνήθως περίπου στο µέσον του και όχι στο πάνω ή το κάτω µέρος. Συνίσταται επίσης
η ελάττωση της τιµής του επιθυµητού ∆Τ λίγο πιο κάτω του συνηθισµένου και η µικρή αύξηση του
dT.
Στις µέρες µας οι διαφορικοί θερµοστάτες δεν είναι οι απλές αναλογικές ηλεκτρονικές συσκευές
των πρώτων χρόνων. Πλήθος πρόσθετων λειτουργιών επεκτείνουν την εφαρµογή τους σε σηµείο
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των συλλεκτών κατευθύνεται µέσα
τους προκειµένου να θερµάνει το νερό
χρήσης.
Η εξέλιξη δε σταµατάει όµως εδώ.
Ανακαλύφθηκε ότι η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της αντλίας κατά απόλυτο τρόπο δεν
ήταν αποδοτική. Έτσι σήµερα οι διαφορικοί θερµοστάτες που ρυθµίζουν τις στροφές της αντλίας
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είναι πραγµατικότητα. Σκοπός τους είναι να µεγιστοποιήσουν το ποσό της δεσµευόµενης ενέργειας
και να εκµηδενίσουν τις απώλειες. Επιπλέον οι δυνατότητές τους επεκτείνονται ώστε να ελέγχουν
εγκαταστάσεις
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προσανατολισµού συλλέκτες.
Η επιλογή της ηλιακής θέρµανσης και ψύξης είναι µια µεγάλη πρόκληση που µε την αρωγή της
τεχνολογίας γίνεται ολοένα και πιο προσιτή. Ο ορίζοντας των επιστηµονικών και τεχνολογικών
ανακαλύψεων φαίνεται να προχωράει ταυτόχρονα µε την ανθρώπινη διάνοια που προσπαθεί να τον
προσεγγίσει. Τα αποτελέσµατα είναι ήδη ορατά για τις χώρες που πρωτοπόρησαν και επένδυσαν
στην οικονοµία και τη φιλική προς το περιβάλλον προσαρµογή. Αναµφίβολα το µέλλον
προοιωνίζεται εντυπωσιακό και πολύ διαφορετικό από τη σηµερινή νεφοσκεπή και ενεργοβόρα
πραγµατικότητα.
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