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Τεχνικό Άρκρο AN010 SEP-2010 

 
Απλζσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ ςχετικζσ με τθν αντιςτάκμιςθ   
 
Οι αυτοματιςμοί κζρμανςθσ αποτελοφν πεδίο διαρκοφσ εξζλιξθσ τα τελευταία χρόνια. Η ραγδαία πρόοδοσ 
τθσ τεχνολογίασ ευνοεί τθν ανάπτυξθ και διάδοςι τουσ. Κακθμερινά ακοφμε τον όρο «αντιςτάκμιςθ». Οι 
πλθροφορίεσ που λαμβάνουμε γι αυτι είναι πολλζσ και ςυχνά αςαφείσ και αντικρουόμενεσ. Τα 
ερωτιματα που μασ ζρχονται ςτο νου ακόμα περιςςότερα. Θα κζλαμε να είχαμε μπροςτά μασ ζναν 
υπεφκυνο μθχανικό ϊςτε να του τισ υποβάλλουμε. Ασ δοφμε μερικά από αυτά. 
 
1. Τι είναι θ αντιςτάκμιςθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ; 

Αντιςτάκμιςθ είναι θ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν 

οποία μια θλεκτρονικι διάταξθ λαμβάνοντασ 

μετριςεισ τθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ  ρυκμίηει 

τθ κερμοκραςία νεροφ προςαγωγισ ϊςτε θ 

κερμοκραςία των εςωτερικϊν χϊρων να είναι θ 

επικυμθτι (ζςτω 20°C). Συνεπϊσ θ κερμοκραςία του 

νεροφ των ςωμάτων δεν είναι πάντα μεγάλθ αλλά 

οφτε ςτακερι. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

αυξθμζνθ οικονομία. 

 

 

 

 

 

2. Υπάρχει ζνα παράδειγμα τθσ κακθμερινισ ηωισ ανάλογο με τθν αντιςτάκμιςθ και τθ λειτουργία 

τθσ; 

Υπάρχει. Έςτω ότι ζχουμε ζνα όχθμα που ανεβαίνει μια ανθφόρα άλλοτε περιςςότερο και άλλοτε λιγότερο 

απότομθ. Η κλίςθ τθσ ανθφόρασ αντιςτοιχεί ςτθν εξωτερικι κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, το πάτθμα του 

γκαηιοφ ςτθ κερμοκραςία προςαγωγισ και θ ταχφτθτα του οχιματοσ ςτθ κερμοκραςία των χϊρων. Για να 

πετφχουμε τθ ςωςτι ταχφτθτα του οχιματοσ πατάμε περιςςότερο γκάηι όταν θ ανθφόρα γίνεται απότομθ 

και λιγότερο όταν γίνεται πιο ομαλι. Το ίδιο κάνει και θ αντιςτάκμιςθ. Άλλοτε ςτζλνει νερό υψθλισ και 

άλλοτε χαμθλότερθσ κερμοκραςίασ. Το κλαςςικό ςφςτθμα κζρμανςθσ κατ’ αντιςτοιχία λειτουργεί ωσ εξισ. 

Μια πατάει τζρμα το γκάηι και μια ςβινει τθ 

μθχανι. Η μζςθ ταχφτθτα του οχιματοσ παραμζνει 

και πάλι ςτακερι θ οικονομία καυςίμου όμωσ ζχει 

χακεί.  

 

3. Πϊσ λειτουργεί θ αντιςτάκμιςθ; 

Η αντιςτάκμιςθ μετράει διαρκϊσ τθ κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ μζςω αιςκθτθρίου κερμοκραςίασ 

εξωτερικοφ χϊρου και ςτθ ςυνζχεια δθμιουργεί το 

λεγόμενο ιςτορικό κερμοκραςιϊν. Βαςιηόμενθ ςτο 

ιςτορικό αυτό υπολογίηει ποια είναι θ ςωςτι 

κερμοκραςία προςαγωγισ. Τζλοσ ρυκμίηει τθ βάνα 

Εικόνα 1 
Ψθφιακι αντιςτάκμιςθ 

Εικόνα 2 
Ενδεικτικζσ καμπφλεσ αντιςτάκμιςθσ 
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ι το λζβθτα ϊςτε το νερό να ζχει τθν κατάλλθλθ κερμοκραςία προςαγωγισ.  Γενικά όςο περιςςότερο 

κρφο ζχει τόςο μεγαλφτερθ κερμοκραςία προςαγωγισ υπολογίηει και το αντίςτροφο. 

 

4. Γιατί χρειάηεται ιςτορικό 

κερμοκραςιϊν και δεν τθσ αρκεί θ 

τρζχουςα κερμοκραςία περιβάλλοντοσ; 

Γιατί θ τωρινι κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ κα επιδράςει ςτθν 

εςωτερικι κερμοκραςία των χϊρων μετά 

από κάποιεσ ϊρεσ. Το πόςεσ ϊρεσ 

κακορίηεται από τθν ποιότθτα μόνωςθσ 

του κτθρίου. 

 

5. Με ποιο τρόπο ρυκμίηει θ 

αντιςτάκμιςθ τθ κερμοκραςία του νεροφ 

προςαγωγισ; 

Υπάρχουν δυο τρόποι. Ο πρϊτοσ 

επιτυγχάνεται με τθ χριςθ τρίοδθσ ι 

τετράοδθσ αναμεικτικισ βάνασ ςυνικωσ προοδευτικισ λειτουργίασ.  Μπορεί όμωσ να επιτευχκεί και με 

απευκείασ ζλεγχο του καυςτιρα (άναμα-ςβιςιμο). Στθν περίπτωςθ του απευκείασ ελζγχου του καυςτιρα 

επιβάλλεται ο θ χριςθ λζβθτα κατάλλθλου για χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ϊςτε να αποφεφγεται θ διάβρωςθ 

λόγω υγροποίθςθσ.  

 

6. Πϊσ εξοικονομεί ενζργεια θ αντιςτάκμιςθ; 

Η αντιςτάκμιςθ δθμιουργεί νερό προςαγωγισ κατάλλθλθσ κερμοκραςίασ που είναι τόςθ όςθ χρειάηεται 

για τθ ςωςτι κζρμανςθ του κτθρίου. Συνεπϊσ δεν ςτζλνει πάντα νερό 80°C προσ τα ςϊματα. Μειωμζνθ 

κερμοκραςία ςυνεπάγεται μειωμζνθ ανάγκθ καυςίμων και μικρότερεσ απϊλειεσ.  

 

7. Σε ποιεσ εγκαταςτάςεισ μπορεί να εφαρμοςτεί; 

Αρχικά επικράτθςε θ αντίλθψθ ότι θ αντιςτάκμιςθ μπορεί να εφαρμοςτεί μόνο ςτα ενδοδαπζδια 

ςυςτιματα. Πράγματι εκεί λόγω τθσ αυξθμζνθσ αδράνειασ είναι απαραίτθτθ. Η χριςθ τθσ όμωσ είναι 

ωφζλιμθ και ςε ςυςτιματα κζρμανςθσ με ςϊματα, πολυκατοικίεσ, μονοκατοικίεσ, κτιρια γραφείων και 

καταςτθμάτων. 

 

8. Τι ρυκμίηει ο εγκαταςτάτθσ ςε μια αντιςτάκμιςθ; 

Η αντιςτάκμιςθ λαμβάνοντασ το ιςτορικό κερμοκραςιϊν περιβάλλοντοσ πρζπει να γνωρίηει μερικζσ 

παραμζτρουσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ του κτθρίου προκειμζνου να υπολογίςει τθν κατάλλθλθ 

κερμοκραςία προςαγωγισ. Γενικά μιλϊντασ μποροφμε να ποφμε ότι οι ςφγχρονεσ αντιςτακμίςεισ ηθτοφν 

από τον εγκαταςτάτθ να ειςάγει τρείσ παραμζτρουσ: τθν κλίςθ τθσ καμπφλθσ, το ςυντελεςτι παράλλθλθσ 

μετατόπιςθσ τθσ καμπφλθσ και τθν επικυμθτι κερμοκραςία ςτόχου εςωτερικϊν χϊρων. 

 

9. Μποροφμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε τθν αντιςτάκμιςθ ανάλογα με τθν ανάγκθ κζρμανςθσ; 

Όχι δεν μποροφμε. Η αντιςτάκμιςθ εφόςον είναι καλά ρυκμιςμζνθ κα ςτζλνει πάντα το ςωςτισ 

κερμοκραςίασ  νερό προσ τα ςϊματα. Άρα δεν πρζπει να υπάρχει ανάγκθ ανοιγοκλειςίματοσ. Επιπλζον 

Εικόνα 3 
Εφαρμογι αντιςτάκμιςθσ με τρίοδθ αναμεικτικι βάνα 



                                                       d e f i n e y o u r e n v i r o n m e n t 

- 3 – 
Charmeg Building Technologies                                                                                                               AN010 

κάκε διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ αντιςτάκμιςθσ ςυνεπάγεται και ςβιςιμο του ιςτορικοφ κερμοκραςιϊν 

που είναι απαραίτθτο για τθ ςωςτι τθσ λειτουργία. 

 

10. Ποιοσ είναι ο τρόποσ εφαρμογισ τθσ αντιςτάκμιςθσ ςε πολυκατοικίεσ; 

Οι πολυκατοικίεσ ζχουν χϊρουσ με εντελϊσ διαφορετικζσ ανάγκεσ κζρμανςθσ. Συνεπϊσ αν θ αντιςτάκμιςθ 

ςτείλει νερό τθσ ίδιασ κερμοκραςίασ παντοφ είναι πικανό κάποια διαμερίςματα να ηεςταίνονται και 

κάποια να κρυϊνουν. Η αντιςτάκμιςθ πρζπει να ρυκμιςτεί ϊςτε να ηεςταίνει κανονικά το πιο απαιτθτικό 

διαμζριςμα.  Ζεςταίνοντασ αυτό είναι βζβαιο ότι μπορεί να ηεςτάνει και όλα τα υπόλοιπα. Η ρφκμιςθ ςε 

επίπεδο διαμερίςματοσ μπορεί να γίνει από κει και πζρα με κερμοςτατικζσ κεφαλζσ ι κερμοςτάτθ χϊρου 

και κεντρικι βάνα πριν από το ςυλλζκτθ. Παρόμοιο πρόβλθμα μπορεί να υπάρξει και ςε μεγάλεσ κατοικίεσ 

ι μεηονζτεσ.  

 

11. Υπάρχει πρόβλθμα ςτθν εφαρμογι τθσ αντιςτάκμιςθσ ςε πολυκατοικίεσ με ωρομζτρθςθ; 

Ναι υπάρχει γιατί τα ςϊματα δε δζχονται πάντα νερό τθσ ίδιασ κερμοκραςίασ. Έτςι το άνοιγμα τθσ 

κζρμανςθσ κατά μια ϊρα μία ςυγκεκριμζνθ μζρα προςδίδει ςτο διαμζριςμα ςυγκεκριμζνθ ενζργεια που 

μπορεί να διαφζρει από τθν ενζργεια που αυτό προςλαμβάνει για κζρμανςθ μίασ ϊρασ τθν επόμενθ 

θμζρα. Άρα το οφτωσ ι άλλωσ άδικο ςφςτθμα τθσ ωρομζτρθςθσ γίνεται ακόμα πιο ανακριβζσ. 

 

12. Υπάρχει πρόβλθμα ςτθν εφαρμογι τθσ αντιςτάκμιςθσ ςε πολυκατοικίεσ με κερμιδομετρθτζσ ι 

κατανεμθτζσ δαπανϊν; 

Κανζνα απολφτωσ. Η κερμικι ενζργεια του διαμερίςματοσ μετριζται με ακρίβεια. Υπάρχει λόγοσ και αιτία 

κάποιοσ να κάνει οικονομία κλείνοντασ παράκυρα και μειϊνοντασ τθ κερμοκραςία των χϊρων του. 

 

13. Τι γίνεται ςε περιπτϊςεισ που υπάρχουν κερμαντιρεσ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ (boilers); 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυνιςτάται να τοποκετθκεί αντιςτάκμιςθ που διακζτει τθν αντίςτοιχθ δυνατότθτα 

και αυτι να αναλάβει το ρόλο τθσ κζρμανςθσ του ΖΝΧ. Οτιδιποτε άλλο είναι παρακινδυνευμζνο και 

εμπλζκεται ςτθ λειτουργία τθσ αντιςτάκμιςθσ με απρόβλεπτα αποτελζςματα. 

 

14. Συνεργάηεται θ αντιςτάκμιςθ με ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όπωσ γεωκερμία, 

θλιοκερμία άλλεσ βοθκθτικζσ πθγζσ όπωσ τηάκι, λζβθτεσ βιομάηασ κλπ; 

Αςφαλϊσ και ςυνεργάηεται με τζτοια ςυςτιματα. Μάλιςτα επειδι δεν απαιτεί υψθλισ κερμοκραςίασ 

νερό προςαγωγισ θ ενςωμάτωςι τθσ είναι ιδανικι γιατί πολλζσ από τισ πθγζσ αυτζσ είναι 

μεταβαλλόμενθσ δυναμικότθτασ και μποροφν να παραςκευάςουν νερό χαμθλισ και μθ ςτακερισ 

κερμοκραςίασ.  

 

15. Μπορεί θ αντιςτάκμιςθ να αποδϊςει ςε ιπια κλίματα όπωσ τθσ Ακινασ; 

Όςο πιο μελετθμζνο και ςωςτά ρυκμιςμζνο είναι ζνα ςφςτθμα τόςο ευκολότερο είναι να ωφελθκεί από 

τθν φπαρξθ τθσ αντιςτάκμιςθσ. Σε ιπια κλίματα θ αντιςτάκμιςθ μπορεί να ρυκμιςτεί ϊςτε να λειτουργεί 

με μειωμζνεσ κερμοκραςίεσ προςαγωγισ και άρα να ςυντελεί ςτθν εξοικονόμθςθ καυςίμων. 

 

16. Λαμβάνουμε ςυχνά παράπονα από ενοίκουσ που διακζτουν αντιςτάκμιςθ που φεφγοντασ από το 

ςπίτι για τθ δουλειά τουσ ακοφν τον καυςτιρα να δουλεφει. Αυτό δεν αποτελεί ςπατάλθ; 

Ο καυςτιρασ οδθγοφμενοσ από μια αντιςτάκμιςθ κα δουλζψει τθν ϊρα που απαιτείται. Η αντιςτάκμιςθ 

δεν υπόκειται ςτθ λογικι φεφγω-κλείνω και ζρχομαι-ανοίγω. Στζλνει διαρκϊσ νερό χαμθλισ 

κερμοκραςίασ ϊςτε να διατθριςει τα δομικά ςτοιχεία και τουσ χϊρουσ ςε κανονικι ι μειωμζνθ 
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κερμοκραςία. Αντίςτροφα θ επαναφορά των χϊρων ςε κανονικι κερμοκραςία μετά από απουςία απαιτεί 

λειτουργία του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ςτο μζγιςτο που είναι ςυνικωσ αντιοικονομικι. 

 

17.  Τι δεν είναι αντιςτάκμιςθ; 

Αντιςτάκμιςθ δεν είναι οι διαφορικοί κερμοςτάτεσ των θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων, δεν είναι οι απλοί 

ελεγκτζσ κερμοκραςίασ προςαγωγισ, δεν είναι μια τρίοδθ ι τετράοδθ βάνα χωρίσ κινθτιρα που κάνει 

μείξθ του νεροφ προςαγωγισ με ςτακερι αναλογία. 

 

18.  Πϊσ θ αντιςτάκμιςθ «αιςκάνεται» τθ κερμοκραςία των χϊρων; 

Η αντιςτάκμιςθ αποτελεί ςφςτθμα ελζγχου «ανοικτοφ βρόχου». Συνεπϊσ δεν είναι απαραίτθτο να μετράει 

τθ κερμοκραςία του χϊρου για να αποφαςίςει τι κερμοκραςίασ νερό κα παράξει.  Μετράει τθ 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ και ςυμπεραίνει τι κερμοκραςίασ νερό πρζπει να ςτείλει ϊςτε τελικά οι 

χϊροι να αποκτιςουν τθν επικυμθτι κερμοκραςία. Συχνά οι αντιςτακμίςεισ ζχουν αυτό που λζμε 

χειριςτιριο χϊρου. Αυτό δεν είναι παρά ζνα απομακρυςμζνο χειριςτιριο με το οποίο μπορεί κανείσ να 

μεταβάλλει τθν παράμετρο τθσ παράλλθλθσ μετατόπιςθσ τθσ καμπφλθσ που αναφζρκθκε παραπάνω. 

Υπάρχουν βζβαια και αναβακμιςμζνα μοντζλα κάποιων καταςκευαςτϊν που το χειριςτιριο χϊρου είναι 

ταυτόχρονα και αιςκθτιριο. Αυτζσ οι αντιςτακμίςεισ όμωσ αποτελοφν μετεξζλιξθ τθσ βαςικισ ιδζασ που 

δεν αναιρεί τον κανόνα. 

 

19.  Υπάρχουν ψθφιακζσ και αναλογικζσ αντιςτακμίςεισ; Ποιεσ είναι καλφτερεσ; 

Οι αντιςτακμίςεισ που ςχεδιάηονται και καταςκευάηονται ςτισ μζρεσ μασ είναι όλεσ ψθφιακζσ. Μπορεί 

κάποιεσ αντί για οκόνθ και πλθκτρολόγιο να ζχουν περιςτροφικά ρυκμιςτικά όμωσ εςωτερικά θ 

λειτουργία τουσ βαςίηεται ςε μικροεπεξεργαςτι και άρα είναι πλιρωσ ψθφιακι. Ελάχιςτοι καταςκευαςτζσ 

εξακολουκοφν να παράγουν αναλογικζσ αντιςτακμίςεισ κυρίωσ γιατί είναι μοντζλα που θ τεχνικι 

κοινότθτα τα γνωρίηει ι επειδι οι ίδιοι δε διακζτουν τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία ϊςτε να κάνουν το 

ψθφιακό άλμα. Οι δυνατότθτεσ όμωσ των ψθφιακϊν αντιςτακμίςεων τισ κάνουν ολοζνα και πιο 

προτιμθτζεσ. 

  

20.  Γιατί οι αντιςτακμίςεισ ςυνοδεφονται με φιμεσ για ανικανοποίθτουσ ιδιοκτιτεσ και προβλιματα; 

Συχνά τα προβλιματα ζχουν να κάνουν με τθ ςτερεοτυπικι αντίλθψθ που ζχουν οι ιδιοκτιτεσ για τον 

τρόπο που το ςφςτθμα κζρμανςθσ πρζπει να λειτουργεί. Πολλζσ φορζσ οι ίδιοι τροποποιοφν τισ ρυκμίςεισ 

τθσ αντιςτάκμιςθσ χωρίσ να αντιλαμβάνονται τι αλλαγζσ ςυνεπάγονται οφτε πόςο χρόνο απαιτεί το 

ςφςτθμα να λειτουργιςει με τισ νζεσ ρυκμίςεισ. Άλλοτε πάλι οι αντιςτακμίςεισ εγκακίςτανται από μθ 

εξειδικευμζνο προςωπικό που αδυνατεί να εξθγιςει τον τρόπο λειτουργίασ τουσ. Το ανάκεμα πζφτει 

πάντα ςτο «μαφρο» κουτί που λειτουργεί μόνο του «χωρίσ λογικι». 

 

21.  Φταίνε λοιπόν μόνο οι εγκαταςτάτεσ και οι μθχανικοί, δεν υπάρχουν δφςκολα ςθμεία; 

Αςφαλϊσ και υπάρχουν. Για παράδειγμα θ φπαρξθ μεγάλων υαλοπινάκων μπορεί μια θλιόλουςτθ αλλά 

κρφα μζρα να κάνει τουσ χϊρουσ υπερβολικά ηεςτοφσ. Η ακόμα και ο ςφοδρόσ κρφοσ βόρειοσ άνεμοσ 

προκαλεί απϊλειεσ ςτο κτιριο που υπό κανονικζσ ςυνκικεσ δε κα υπιρχαν. Τζτοιεσ παρεκκλίςεισ από τθν 

καμπφλθ πρζπει να είναι δυνατόν να διορκωκοφν μζςω του χειριςτθρίου χϊρου και τθσ επίδραςθσ που 

ζχει ςτθ λειτουργία τθσ αντιςτάκμιςθσ.  

 

22. Τι άλλο πρζπει να προςεχκεί; 
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Η τοποκζτθςθ του εξωτερικοφ αιςκθτθρίου είναι πολφ κρίςιμθ. Πρζπει να τοποκετθκεί ςε τοίχο βορεινό 

και ςε ςθμείο που να μθν το χτυπάει ο ιλιοσ. Μερικζσ φορζσ θ κακι τοποκζτθςθ είναι θ αιτία ποικίλων 

προβλθμάτων. Το αιςκθτιριο όταν τοποκετικθκε αρχικά μπορεί να μιν επθρεαηόταν από τον ιλιο. Η 

αλλαγι τθσ εποχισ οδθγεί όμωσ ςε μεταβολι τθσ γωνίασ τθσ θλιακισ τροχιάσ που φζρνει το αιςκθτιριο ςε 

ακατάλλθλο ςθμείο. 

   

Τζλοσ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ο κάκε καταςκευαςτισ χρθςιμοποιεί ελαφρά παραλλαγμζνθ λογικι 

λειτουργίασ. Η προςεκτικι μελζτθ του εγχειριδίου αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςωςτι 

εγκατάςταςθ και λειτουργία οποιαςδιποτε ςυςκευισ αντιςτάκμιςθσ. Είναι πικανό οι πολφπλοκοι όροι και 

οι παράμετροι μιασ αντιςτάκμιςθσ να μθν είναι απόλυτα κατανοθτοί  παρ’ όλθ τθ μελζτθ του εγχειριδίου. 

Στθν περίπτωςθ αυτι δε κα πρζπει να διςτάηουμε να ηθτάμε τθ βοικεια και τθν υποςτιριξθ του 

καταςκευαςτι.   

  

 


