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Panorama

1.Βραβείο Περιβάλλοντος 
(Environmental Awards 
2013 & 2014)

Διάκριση για τις περιβαλλοντικές της 
επιδόσεις και τη συνολική της προσφο-
ρά στο κλάδο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας έλαβε η AiD Engineering για 
δεύτερη συνεχή χρονιά στο διαγωνισμό 
«Environmental Awards 2014», που δι-
εξήχθη τον Δεκέμβριο του 2013 υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
και του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων. Η βράβευση αυτή είναι αποτέ-
λεσμα της συνεισφοράς μας στο κλάδο 
ανάπτυξης των γεωθερμικών συστημάτων 
κλιματισμού.

2.Βραβείο Τουρισμού 
(Tourism Awards 2014)

Η AiD Engineering διακρίθηκε στο φετι-
νό διαγωνισμό “Tourism Awards 2014” 
που διεξήχθη το Απριλίο του 2014 υπό 
την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού 
και του ΕΟΤ. Συγκεκριμένα, στην εταιρεία 
μας απονεμήθηκε το χάλκινο βραβείο 
στην κατηγορία “Use of Renewable 
Energy Sources” επιβραβεύοντας την 
προσπάθεια μας για την μείωση των λει-
τουργικών δαπανών της εγκατάστασης 
κλιματισμού σε μια ξενοδοχειακή μονά-
δα στο κέντρο της Αθήνας. Η εγκατά-
σταση ενός γεωθερμικού συστήματος 
κλιματισμού προς αντικατάσταση του 
υπάρχοντος συμβατικού συστήματος 
απέφερε εξοικονόμηση χρημάτων και 
ενέργειας που αγγίζει το 52% κατά τη δι-
άρκεια του χειμώνα και 40% κατά τη δι-
άρκεια του θέρους. Η απόσβεση του έρ-
γου είναι μικρότερη των τριών ετών.

3.Βραβείο 1ου Επαίνου

Η AiD Engineering βραβεύτηκε με τον 
πρώτο έπαινο που αντιστοιχεί στην τέ-
ταρτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, για 
τη συμμετοχή της σε δημόσιο διαγωνι-
σμό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Συνερ-
γατικής Τράπεζας. Ο διαγωνισμός αυτός 
αφορούσε στην υποβολή προτάσεων 
για τον πλήρη σχεδιασμό των νέων κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων της τράπεζας στη 

Λευκωσία η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτε-
ρα αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας.  
Η διάκριση αυτή κρίνεται σημαντική, αν 
αναλογισθεί κανείς ότι υπεβλήθησαν 
συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

4.Συγγράμματα

H AiD Engineering έχει πραγματοποιή-
σει μία προσπάθεια συγγραφής ενός βι-
βλίου με θέμα: «Γεωθερμία και κλιματι-
σμός, θεωρία και πρακτικοί κανόνες».  
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα μέρος ενός 
μεγαλύτερου συγγράμματος, το οποίο 
ενδέχεται να κυκλοφορήσει στο μέλλον.   
Το βιβλίο αναφέρεται στο θεωρητικό 
υπόβαθρο των γεωθερμικών συστημάτων 
έχει ως στόχο την ενημέρωση σχετικά τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 
διέπουν τα γεωθερμικά συστήματα, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις πρα-
κτικές ορθής εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας. Το σύγγραμμα διατίθεται είτε από 
εμάς είτε από τα κεντρικά βιβλιοπωλεία 
της χώρας.  Περισσότερες πληροφορίες 
υπάρχουν αναρτημένες στις ιστοσελίδες 
της AiD Engineering. 

5.Αρθρογραφία

Μέχρι τα τέλη του 2012 η δημοσιευμένη 
αρθρογραφία της AiD Engineering μέσω 
έντυπης ενημέρωσης σε περιοδικά και 
εφημερίδες, ξεπερνά τις ογδόντα δημο-
σιεύσεις. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του 
κλάδου προέρχεται από την έντυπη ενη-
μέρωση, είναι ουσιώδης και σημαντική 
για την συνεχή προβολή και προώθηση 
και ευχαριστούμε πολύ όλους τους φο-
ρείς που συνεργαστήκαμε. Υποσχόμαστε 
ότι θα συνεχίσουμε να αρθρογραφούμε 
όσο ο έντυπος τύπος μας το ζητά και θε-
ωρεί ότι η γεωθερμία δεν αποτελεί ένα 
κορεσμένο θέμα.  

6.Σύνδεσμοι

H AiD Engineering είναι από τα ιδρυτι-
κά μέλη του Ελληνικού  Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Γεωθερμίας & Εναλλακτικών 
Πηγών Ενέργειας, συντομογραφικά ΕΣΕ-
ΓΕΠΕ, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά το 
2011 με ιδρυτικά μέλη μερικές από τις 

επιχειρήσεις του κλάδου. Ο διευθύνων 
σύμβουλός της AiD Engineering είναι μέ-
λος της πενταμελούς διοικούσας επιτρο-
πής. Επίσης ο διευθύνων σύμβουλος έχει 
εκλεγεί ομόφωνα ως μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου στην Ένωση Γεωθερμι-
κών Ελλάδος.

7.Συνεντεύξεις τύπου 
ή Συνέδρια

Η δημιουργία ημερίδων, συνεδρίων και 
συνεντεύξεων αποτελεί για μας έναν ου-
σιαστικό ρόλο για την ορθή ανάπτυξη 
του κλάδου. Άσχετα με την επώνυμη ή μη 
παρουσία της εταιρείας στα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης - που στοχεύει αποκλει-
στικά στην προώθηση της εταιρείας και 
μόνον - η AiD Engineering δηλώνει πα-
ρόν. Συνεντεύξεις, trailer και εκπομπές 
υπάρχουν διαθέσιμα στον δια δικτυακό 
μας τόπο.

8.Μελέτες Δημοσίου

Η AiD Engineering είναι εγγεγραμμένη 
στο μητρώο μελετητών της Ελληνικής επι-
κράτειας και εκπονεί μελέτες γεωθερμι-
κού χαρακτήρα για το Ελληνικό Δημόσιο.  
Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει με-
λέτες για το Εθνικό Κέντρο Ερευνάς Φυ-
σικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» [ΕΚΕ-
ΦΕ Δημόκριτος], για τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτηρίων [ΟΣΚ], για γνωστό Δι-
εθνή Λιμένα της Χώρας, Μοναστήρια 
Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

9.Κλαδικές εκθέσεις

Η συμμετοχή της AiD Engineering σε 
κλαδικές εκθέσεις όπως των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας, Οικολογικής δό-
μησης και Θέρμανσης– κλιματισμού, εί-
ναι ουσιαστική. Στο περίπτερο της AiD 
Engineering θα βρείτε προϊόντα και τρισ-
διάστατες μακέτες που περιγράφουν όλα 
τα διαθέσιμα σενάρια των γεωθερμικών 
συστημάτων. Επιπλέον υπάρχει προβολή 
βίντεο που περιγράφει όλα τα πιθανά σε-
νάρια συνδυασμού. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης σας έχετε τη δυνατότητα να μι-
λήσετε με όχι μόνον με πωλητές αλλά και 
με τους μελετητές και εγκαταστάτες.  

10.Σεμινάρια

Στην προσπάθεια επιμόρφωσης και δι-
άδοσης της γεωθερμίας στην Ελληνική 
επικράτεια ή AiD Engineering πραγματο-
ποιεί αφιλοκερδώς και εντελώς δωρεάν 
μηνιαία σεμινάρια με θέμα: «Γεωθερμικός 
κλιματισμός, βασικοί κανόνες». Τα σεμι-
νάρια αυτά πραγματοποιούνται με μεγά-
λη επιτυχία τα τελευταία δύο έτη και συ-
νεχίζουν ακόμα και σήμερα. Μπορείτε 
να δηλώσετε συμμετοχή μέσω των ιστο-
σελίδων μας ή μέσω της γραμματείας.  
Τα σεμινάρια δεν αποτελούν προώθηση 
προϊόντων.

11.Consulting TRT

Η μέθοδος θερμικής απόκρισης [TRT] εί-
ναι μία τεχνολογία αιχμής για τις εφαρ-
μογές των γεωθερμικών συστημάτων. Ο 
εξοπλισμός που κατέχουμε σε συνδυα-
σμό με το λογισμικό δια-δικτυακό πρό-
γραμμα που έχει αναπτύξει το τμήμα προ-
γραμματισμού είναι μια ολοκληρωμένη 
απάντηση στην έρευνα και ανάπτυξη των 
γεωθερμικών εφαρμογών. Η χρήση του 
εξοπλισμού δεν διατίθεται προς ενοικία-
ση. Ο εξοπλισμός βρίσκει εφαρμογή σε 
όλα τα κατακόρυφα γεωθερμικά συστή-
ματα που εκπονούμε. Ωστόσο, υπάρχει η 
δυνατότητα εκμίσθωσης των υπηρεσιών 
μας για την εκπόνηση μελετών και συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών μέσω του TRT.

12.Μειώσεις CO2

Η εγκατεστημένη ισχύς των γεωθερμι-
κών συστημάτων της AiD Engineering 
εξοικονομούν περίπου δεκατέσσερα δι-
σεκατομμύρια γραμμάρια CO

2
, δέκα 

εκατομμύρια γραμμάρια NOX, ενώ εξοι-
κονομούν περίπου ένα εκατομμύριο πε-
ντακόσιες χιλιάδες Ευρώ την κάθε ώρα 
λειτουργίας. Η εξοικονόμηση αυτή προ-
κύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή πε-
τρελαίου θέρμανσης στο ένα Ευρώ ανά 
λίτρο. Η μείωση της ρύπανσης, είναι μία 
προσφορά από τη γεωθερμία στη βιοτική 
και ποιοτική ανάπτυξη της ευρύτερης πε-
ριοχής του έργου.  

13.Mobile Apps

Η AiD Engineering LTD καινοτομεί στην 
ανάπτυξη υπογράφοντας συμβόλαιο με 
εταιρεία ανάπτυξης και διαμόρφωσης 

λογισμικών προγραμμάτων για την κινητή 
τηλεφωνία.  Αυτή τη στιγμή αναπτύσσει 
μία εφαρμογή μέσω κινητής τηλεφωνί-
ας η οποία αναφέρεται στη προκαταρ-
κτική διαστασιολόγηση γεωθερμικών συ-
στημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.  
Η εφαρμογή αυτή είναι βασισμένη σε 
εμπειρικούς κανόνες του μελετητικού τμή-
ματος της AiD Engineering και στοχεύει 
στην άμεση εξυπηρέτηση και πιθανή ανά-
πτυξη του δικτύου πωλήσεων.

14.e-Monitoring

Το e-monitoring είναι μία δια δικτυακή 
υπηρεσία που αναπτύσσεται από την AiD 
Engineering με στόχο τη συνεχή παρακο-
λούθηση, αποφυγή σφαλμάτων, ρύθμιση 
και ενημέρωση συντήρησης του εξοπλι-
σμού, για έργα τα οποία βρίσκονται σε 
απομακρυσμένες περιοχές.  Μέσα από 
έναν κατάλληλα διαμορφωμένο τόπο 
λειτουργίας τεχνικά στελέχη της AiD 
Engineering έχουν τη δυνατότητα ακό-
μα ελέγχου των παραμέτρων λειτουργίας 
του γεωθερμικού συστήματος σας.  Ανα-
λυτική περιγραφή της εφαρμογής υπάρ-
χει διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: www.aidengineering.gr

15.Geo Software

Η AiD Engineering κατέχει νόμιμα όλες 
τις απαραίτητες άδειες χρήσεις και λει-
τουργίας λογισμικών προγραμμάτων γεω-
θερμικών συστημάτων κλιματισμού.  Επο-
μένως, δύναται να χρησιμοποιηθούν για 
οποιαδήποτε νόμιμη χρήση.  Με εξαί-
ρεση τα διαθέσιμα προγράμματα που 
σχεδιάζουν ένα γεωθερμικό σύστημα 
κλιματισμού, υπάρχει διαθεσιμότητα λογι-
σμικού προγράμματος που προσδιορίζει 
τον στιγμιαίο βαθμό απόδοσης της γεω-
θερμικής αντλίας θερμότητας.

"Κατάγομαι από τη Νήσο Ψαρά. 
Γεννήθηκα και πέρασα τα παιδικά 
μου χρόνια στην Αθήνα.  
Τις ακαδημαϊκές σπουδές μου  
τις οφείλω στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και την επαγγελματική μου 
σταδιοδρομία στις Ηνωμένες  
Πολιτείες της Αμερικής.  
Σε ολόκληρο το ταξίδι της μέχρι 
τώρα ζωής μου, είχα δίπλα μου  
πάντα ένα σύντροφο...  
Τη γεωθερμία."

Νικόλαος Ψαρράς
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Θρακομακεδόνες Αττικής 

Μία μεζονέτα υψηλών προδιαγραφών χτίσθηκε στους Θρακομακεδόνες Αττικής και για τη θέρμανση 
της κατοικίας εφαρμόστηκε ανοικτό γεωθερμικό σύστημα. Η θέρμανση του ακινήτου επιτυγχάνεται από 
ενδοδαπέδια σωλήνωση ενώ η ψύξη του κτιρίου επιτυγχάνεται από συνδυασμό δροσισμού που επέρ-
χεται από την ενδοδαπέδια σωλήνωση μέσω της γεωθερμίας και ενός ψυκτικού συγκροτήματος τεχνο-
λογίας VRV. Η παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης καλύπτεται από συνδυασμό ηλιακών πλαισίων και 
γεωθερμίας σε ένα θερμοδοχείο tank in tank. Στο θερμοδοχείο αυτό συνδέονται τόσο τα ηλιακά πλαί-
σια όσο και η γεωθερμία. Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στη δαπάνη της ηλεκτρικής 
ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση του ακινήτου λόγω της μείωσης των επενεργοποιήσεων των 
μονάδων γεωθερμίας.

Ακράτα, Αχαΐας

Στον Νέο Βουτζά Αττικής σε μια πολυτε-
λή μεζονέτα πραγματοποιήθηκε κλειστό 
οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα κλιματι-
σμού. Εξαιτίας του ανεπαρκούς εξωτερι-
κού περιβάλλοντος χώρου για την ταφή 
του γεωσυλλέκτη σε οριζόντια διάτα-
ξη, επελέγη να διαστρωθεί στη θεμελί-
ωση της μεζονέτας κάτω από το «μπετό 
καθαριότητας». Άξιο λόγου να αναφερ-
θεί είναι το γεγονός ότι ο γεωσυλλέκτης 
τοποθετήθηκε σε δυο επίπεδα ώστε να 
αποφευχθεί η ανάγκη για επιπλέον εξω-
τερικό χώρο διάστρωσης. Το μηχανοστά-
σιο της οικίας αποτελείται από μια γεω-
θερμική αντλία θερμότητας νερού-νερού 
η οποία δε διαθέτει υπερθερμαντή. Αυτό 
συμβαίνει γιατί οι απαιτήσεις σε ζεστό 
νερό χρήσης καλύπτονται από ηλιακά 
πλαίσια σε συνδυασμό με την γεωθερ-
μία. Στο εσωτερικό της κατοικίας, η δια-
νομή του θερμού και του ψυχρού αέρα 
πραγματοποιείται από εμφανή Fan coil 
units δαπέδου. 

Νέος Βουτζάς, Αττικής 

Στην παραλία της Ακράτας στο Νομό 
Αχαΐας εφαρμόσαμε ανοικτό γεωθερ-
μικό σύστημα με μία υδρογεώτρηση, η 
οποία αξιοποίησε τον πλούσιο και δια-
θέσιμο υφάλμυρο υδροφόρο ορίζοντα.  
Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί έναν εναλ-
λάκτη θερμότητας από τιτάνιο, για την 
αντιμετώπιση της υφαλμυρότητας και 
της μελλοντικής διάβρωσης. Η ψύξη και 
η θέρμανση του χώρου πραγματοποιεί-
ται από δύο γεωθερμικές αντλίες θερ-
μότητας με σκοπό την ενεργειακή βελτι-
στοποίηση του συστήματος.  
Τα φορτία αιχμής καλύπτονται και από 
τις δύο αντλίες θερμότητας, ενώ τα 
φορτία συντήρησης από τη μία.  
Η διανομή του θερμού και ψυχρού 
αέρα στον εσωτερικό χώρο γίνεται από 
fan coil units οροφής κρυφού τύπου.  
Η παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης 
δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική αντίσταση 
αλλά επιτυγχάνεται από συνδυασμό ηλι-
ακών πλαισίων και γεωθερμίας.

Αγόριανη, Παρνασσού

Στην Αγόριανη Παρνασσού σε υφιστά-
μενη παλαιά κατοικία 170 m2 εφαρμό-
σθηκε κλειστό γεωθερμικό σύστημα κω-
νικής διάταξης. Για την τοποθέτηση των 
κώνων χρησιμοποιήθηκε το μποστάνι 
του περιβάλλοντα χώρου. Το κτίριο αρ-
χικά λειτούργησε με τις παλαιές εγκα-
ταστάσεις θέρμανσης, τα μαντεμένια 
θερμαντικά σώματα, τα οποία αντικατα-
στάθηκαν αργότερα με fan coil δαπέ-
δου. Στο μηχανοστάσιο τοποθετήθηκαν 
δύο γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. 
Στην εγκατάσταση τοποθετήθηκε μετρη-
τής της καταπόνησης των επενεργοποι-
ήσεων των γεωθερμικών αντλιών θερ-
μότητας με στόχο την ισοκατανομή της 
καταπόνησης τους. Μεταξύ των γεω-
θερμικών αντλιών θερμότητας και του 
κυκλώματος της κατοικίας παρεμβλή-
θη ένα δοχείο αδρανείας, σκοπός του 
οποίου είναι να λειτουργεί ως δεξαμενή 
θερμότητας.

Νήσος Κρήτη

Στη Νήσο Κρήτη, εφαρμόστηκε ανοικτό 
γεωθερμικό σύστημα με υδρογεωτρή-
σεις υφάλμυρου νερού. Οι απαιτήσεις 
της εγκατάστασης συμπεριλάμβαναν 
τον κλιματισμό ακινήτου και την παρα-
γωγή ζεστού νερού χρήσης για χώρους 
spa και θέρμανση πισίνων από ανάκτη-
ση ψυκτικών φορτίων της γεωθερμικής 
εγκατάστασης. Στο έργο εγκαταστάθη-
καν γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
με ομοαξονικούς εναλλάκτες θερμότη-
τας νικελίου - xαλκού για την αντιμετώ-
πιση της διάβρωσης, ενώ εγκαταστάθη-
κε κι έλεγχος inverter για τη ρύθμιση της 
ροής του αντλούμενου νερού σύμφωνα 
με τη ζήτηση. Επιπλέον, πραγματοποιή-
θηκε τοπική αντιστάθμιση ισχύος. Ο κλι-
ματισμός των χώρων υλοποιήθηκε μέσω 
κρυφών μονάδων Fan Coil ενώ τα ζεστά 
νερά χρήσης μέσω ανοξείδωτων boiler 
τα οποία κατασκευάστηκαν ειδικά για 
αυτό το σκοπό.

Στα Καλύβια Αττικής σε νεοαναγειρόμε-
νη κατοικία 420 τετραγωνικών μέτρων 
εφαρμόσθηκε κλειστό οριζόντιο γεω-
θερμικό σύστημα. Οι οριζόντιοι γεω-
συλλέκτες θάφτηκαν κάτω από το «μπε-
τό καθαριότητας» της οικοδομής. Για 
την παραγωγή των απαραίτητων ενεργει-
ακών φορτίων τοποθετήθηκαν δύο γε-
ωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού 
- νερού και ένα δοχείο αδρανείας το 
οποίο βοηθά στη μέγιστη εξοικονόμη-
ση ενέργειας και χρημάτων μέσω της δι-
ατήρησης σταθερής θερμοκρασίας του 
ανακυκλοφορούμενου νερού. Ο κλιμα-
τισμός (θέρμανση & ψύξη) των εσωτερι-
κών χώρων πραγματοποιείται με μονά-
δες εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας 
αέρα - fan coil units (FCU) κρυφού τύ-
που, τοποθετημένα στην οροφή εντός 
ψευδοροφών. Το ζεστό νερό χρήσης 
παράγεται μέσω της χρήσης ηλιακών 
πλαισίων και της γεωθερμίας.

Στα Βριλήσσια Αττικής κατασκευάστη-
κε κλειστό γεωθερμικό σύστημα κλιμα-
τισμού σε διώροφη κατοικία. Ο κάθε 
όροφος της προαναφερθείσας κατοικί-
ας αυτονομήθηκε με δικό του ανεξάρτη-
το μηχανοστάσιο. Το εξωτερικό κύκλω-
μα της εγκατάστασης είναι κοινό και για 
τους δύο ορόφους και αποτελείται από 
συνδυασμό οριζόντιας και κατακόρυ-
φης διάταξης γεωσυλλέκτη. Η παραγω-
γή του ζεστού νερού χρήσης καλύπτεται 
από τον συνδυασμό της γεωθερμίας, 
των ηλιακών πλαισίων και της ηλεκτρι-
κής αντίστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τα ηλιακά πλαίσια της εγκατάστασης 
τροφοδοτούν και την υπόλοιπη εγκατά-
σταση για την ενίσχυση της θέρμανσης 
του ακινήτου. 

Γαλάζια Ακτή, Αττικής Βριλήσσια, Αττικής 

Στην κορυφογραμμή της Πάρνηθας στο Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Mont Parnes πραγ-
ματοποιήθηκε η μελέτη εφαρμογής κατακόρυφου κλειστού γεωθερμικού συστήματος. 
Το έργο αποτελείται από πολυάριθμες κατακόρυφες οπές με γεωθερμικές αντλίες θερ-
μότητας νερού - νερού. Ο γεωθερμικός κλιματισμός στο εν λόγω κτίριο αποτελεί μονά-
χα ένα μέρος του συνολικού αναγκαίου θερμικού φορτίου. Η ενέργεια που παράγεται 
από την γεωθερμία αποθηκεύεται σε ένα δοχείο αδρανείας το οποίο με τη σειρά του 
τροφοδοτεί το σύστημα θέρμανσης και ψύξης. 

Casino Mont Parnes, Πάρνηθα 
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Διόνυσος, Αττικής 

Η θέρμανση και η ψύξη του ακινήτου 
έχει πραγματοποιηθεί από κλειστό κα-
τακόρυφο γεωθερμικό σύστημα. Για τη 
θέρμανση του ακινήτου έχει εγκαταστα-
θεί ενδοδαπέδια θέρμανση ενώ για τη 
ψύξη μονάδες εξαναγκασμένης ανακυ-
κλοφορίας αέρα κρυφού τύπου ορο-
φής. Στο εν λόγω κτίριο έχουν εγκα-
τασταθεί δύο γεωθερμικές αντλίες 
θερμότητας νερού - νερού με στόχο τα 
χειμερινά φορτία αιχμής να καλύπτονται 
και από τις δύο μονάδες ενώ τα φορτία 
βάσης από τη μία. Η παραγωγή του ζε-
στού νερού χρήσης επιτυγχάνεται αμι-
γώς από τη γεωθερμία. Τη θερινή περί-
οδο πραγματοποιείται η θέρμανση της 
πισίνας εντελώς δωρεάν, διότι έχει εγκα-
τασταθεί σύστημα ανάκτησης της θερ-
μότητας του εδάφους. Στην κατοικία 
αυτή έχει εγκατασταθεί και σύστημα γε-
ωθερμικού εναλλάκτη αέρος - αέρος 
για την προσαγωγή νωπού αέρα στην 
εγκατάσταση. 

Στη Δροσιά Αττικής πραγματοποιήθηκε 
η εγκατάσταση κλειστού οριζόντιου γεω-
θερμικού συστήματος για την εξασφάλι-
ση της απαραίτητης θέρμανσης, ψύξης 
και παραγωγής θερμού νερού χρήσης. 
Η ταφή του οριζόντιου γεωσυλλέκτη 
πραγματοποιήθηκε στον περιβάλλοντα 
χώρο και όχι κάτω από τη θεμελίωση. Η 
συνολική εκσκαφή πραγματοποιήθηκε 
σε τέσσερα επίπεδα όπου ανά ένα μέ-
τρο εκσκαφής τοποθετήθηκε και ένα σύ-
στημα οριζόντιων γεωσυλλεκτών. Για την 
θέρμανση και την ψύξη του ακινήτου το-
ποθετήθηκαν fan coil units εμφανή δα-
πέδου και εγκαταστάθηκε γεωθερμική 
αντλία θερμότητας νερού-νερού με δύο 
συμπιεστές. Η παραγωγή του ζεστού νε-
ρού χρήσης πραγματοποιείται από ηλι-
ακά πλαίσια σε συνδυασμό με την γε-
ωθερμική εγκατάσταση και ηλεκτρική 
αντίσταση.

Δροσιά, Αττικής

Στην Καλλονή Μυτιλήνης εφαρμόστηκε 
κλειστό οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα 
προς κλιματισμό κατοικίας με έκταση  
336 τ.μ περίπου. Για τη διανομή των 
θερμικών και ψυκτικών φορτίων εντός 
του χώρου χρησιμοποιήθηκαν μονά-
δες εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας 
αέρα -fan coil units- οροφής και εγκα-
ταστάθηκε γεωθερμική αντλία θερμότη-
τας νερού-νερού. Στον εξωτερικό χώρο 
τοποθετήθηκε γεωσυλλέκτης σε σπει-
ροειδή μορφή [slinky coils] στον περι-
βάλλοντα χώρο εμβαδού περίπου 600 
τετραγωνικών μέτρων, και βάθους 1,20 
μέτρων. Η παραγωγή του ζεστού νερού 
χρήσης πραγματοποιείται από ηλιακά 
πλαίσια σε συνδυασμό με την γεωθερμι-
κή εγκατάσταση.

Καλλονή, Νήσος Μυτιλήνη 

Στη Βουλιαγμένη πραγματοποιήθηκε κάθετο κλειστό γεωθερμικό σύστημα με σκοπό τον κλιματισμό και 
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σύγχρονης κατοικίας. Η θέρμανση του ακινήτου επιτυγχάνεται με 
ενδοδαπέδια σωλήνωση ενώ η ψύξη του ακινήτου με fan coil κρυφού τύπου οροφής. Η θέση του έργου 
επέβαλε τη χρήση θερμοαγώγιμων υλικών στην πλήρωση του κατακόρυφου γεωσυλλέκτη στοχεύοντας 
στη μέγιστη δυνατή διάχυση ή απορρόφηση της θερμότητας από το έδαφος. Η παραγωγή του θερμού 
νερού χρήσης επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με ηλιακά πλαίσια τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο δώμα 
του κτιρίου. Τα ηλιακά πλαίσια δύνανται να συμβάλουν στη θέρμανση της πισίνας τους θερινούς μήνες, 
όπως ακριβώς και η ανάκτηση του γεωθερμικού συστήματος. Κατά τη περίοδο του χειμώνα όμως, εφό-
σον η παραγωγή του θερμού νερού έχει εκπληρωθεί, τότε και μόνον τότε, τα ηλιακά δύναται να προ-
σφέρουν θέρμανση στο ακίνητο, στοχεύοντας στη μείωση κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Βουλιαγμένη, Αττικής 

Αγριλιά, Λαμίας

Στη θέση Αγριλιά της Λαμίας, πραγμα-
τοποιήθηκε η εκμετάλλευση της υφι-
στάμενης υδρογεώτρησης που εξυπη-
ρετούσε τις ανάγκες της άρδευσης του 
περιβάλλοντα χώρου για να εγκαταστα-
θεί το σύστημα της θέρμανσης και ψύ-
ξης του ακινήτου. Για το σκοπό αυτό 
όμως ανορύχθηκε μία υδρογεώτρη-
ση για την επανέγχυση των αντλούμε-
νων υπόγειων υδάτων. Το σύστημα απο-
τελείται από αυτοματισμό χρήσης των 
υπόγειων υδάτων τόσο για τη γεωθερ-
μία όσο και για την άρδευση. Για την 
επιτυχία του συστήματος χρησιμοποιή-
θηκαν ελεγκτές στάθμης, τριόδες βά-
νες και επιτηρητές ροής. Στο εσωτερι-
κό του κτιρίου εγκαταστάθηκαν fan coil 
οροφής κρυφού τύπου. Οι απαιτήσεις 
σε ζεστά νερά χρήσης πραγματοποιού-
νται σε συνδυασμό με ηλιακά πλαίσια 
και ηλεκτρική αντίσταση στο διαιρούμε-
νο boiler. Κατά τη χειμερινή περίοδο η 
γεωθερμία υποστηρίζει τα ηλιακά πλαί-
σια για την παραγωγή του ζεστού νερού 
χρήσης.

Ν. Φιλοθέη, Αττικής 

Στη Ν. Φιλοθέη Αττικής εφαρμόστη-
κε ανοικτό γεωθερμικό σύστημα για τον 
κλιματισμό (θέρμανση - δροσισμός) και 
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κα-
τοικίας 800 τ.μ περίπου. Η συνολική 
εγκατάσταση αποτελείται από δύο γεω-
θερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) και 
ένα δοχείο αδρανείας στην παραγω-
γή του νερού για άριστη εξοικονόμηση. 
Το υφιστάμενο συμβατικό σύστημα θέρ-
μανσης (λέβητας-καυστήρας) δεν έχει 
αποξηλωθεί και λειτουργεί ως εφεδρι-
κό. Πέραν αυτού όμως η εγκατάσταση 
αποτελεί ένα αμιγώς γεωθερμικό σύστη-
μα κλιματισμού. Η διανομή των φορτίων 
θέρμανσης και δροσισμού στον εσωτε-
ρικό χώρο επιτυγχάνεται μέσω ενδοδα-
πέδιας σωλήνωσης, ενώ η αφύγρανση 
του χώρου επιτυγχάνεται μέσω ενός συ-
στήματος VRV.

Κερατέα, Αττικής

Στην Κερατέα σε μονοκατοικία 200 τ.μ. 
εφαρμόστηκε κλειστό κατακόρυφο γεω-
θερμικό σύστημα με ενδοδαπέδια θέρ-
μανση. Λόγω της ενδοδαπέδιας σωλή-
νωσης το σύστημα δύναται να λειτουργεί 
άριστα στη θέρμανση ωστόσο αδυνα-
τεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες τις 
ψύξης. Για την ορθή λειτουργία της ψύ-
ξης, υπάρχει η δυνατότητα μελλοντικής 
εγκατάστασης συστήματος αφύγραν-
σης ή μονάδων εξαναγκασμένης ανακυ-
κλοφορίας αέρα. Για τη θέρμανση του 
ακινήτου χρησιμοποιήθηκαν δυο γεω-
θερμικές αντλίες θερμότητας νερού – νε-
ρού στοχεύοντας στη δια-βαθμιδωτή λει-
τουργία και κατανάλωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο καλύπτο-
νται τα φορτία βάσης από τη μία μονάδα 
ενώ τα φορτία αιχμής και από τις δύο. Για 
την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης 
εγκαταστάθηκε ένα διαιρούμενο boiler 
τριπλής ενέργειας [ηλιακά πλαίσια, γεω-
θερμία, ηλεκτρική αντίσταση]. 

Στο κτίριο Ακτινοβολήσεως στο “Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος” πραγματοποιήθηκε η μελέτη εφαρμογής κλει-
στού κατακόρυφου γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού το οποίο θα προμηθεύει με θερμό ή ψυχρό 
νερό την υπάρχουσα εγκατάσταση των FCU. Η συνολική απαιτούμενη ισχύς του κτιρίου που πρόκειται 
να καλυφθεί από το γεωθερμικό σύστημα είναι 150 kW θέρμανσης, και 120 kW ψύξης. Το εξωτερι-
κό κύκλωμα της εγκατάστασης θα αποτελείται από γεωσυλλέκτη κατακόρυφου κυκλώματος. Ο αριθ-
μός των οπών καθορίζεται βάσει του αποδιδόμενου θερμικού φορτίου στο υπέδαφος κατά τη λειτουρ-
γία ψύξης του κτιρίου.

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος, Αγία Παρασκευή

www.aidengineering.gr
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Χαλάνδρι, Αττικής Μεταμόρφωση, Αττικής

Στο Χαλάνδρι Αττικής πραγματοποιή-
θηκε η εγκατάσταση κλειστού συνδυ-
αστικού γεωθερμικού συστήματος κλι-
ματισμού. Το εξωτερικό κύκλωμα του 
κτιρίου αποτελείται από συνδυασμό γε-
ωσυλλέκτη σε οριζόντια και κατακόρυ-
φη διάταξη. Η διανομή των θερμικών 
και των ψυκτικών φορτίων πραγματοποι-
είται μέσω μονάδων εξαναγκασμένης 
ανακυκλοφορίας αέρα (FCU) οροφής 
κρυφού τύπου. Στο έργο εγκαταστάθη-
καν δύο γεωθερμικές αντλίες θερμό-
τητας με υπερθερμαντές. Η παραγωγή 
του ζεστού νερού χρήσης πραγματοποι-
είται από τους υπερθερμαντές των γεω-
θερμικών αντλιών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η παραγωγή του θερμού νερού είναι 
εντελώς δωρεάν αλλά ταυτόχρονη με τη 
χρήση της θέρμανσης ή και ψύξης του 
ακινήτου.

Στη Μεταμόρφωση Αττικής διεκπεραιώ-
θηκε η εγκατάσταση ενός κλειστού ορι-
ζόντιου γεωθερμικού συστήματος κλι-
ματισμού το οποίο δύναται να καλύψει 
τις απαιτήσεις θέρμανσης, ψύξης και ζε-
στού νερού χρήσης μιας διώροφης οι-
κίας. Εξαιτίας του περιορισμένου εξωτε-
ρικού διαθέσιμου περιβάλλοντα χώρου 
ο γεωσυλλέκτης επιλέχθηκε να ενταφια-
στεί σε σπειροειδή μορφή τύπου slinky 
coils στη θεμελίωση της οικίας κάτω 
από το μπετό καθαρότητας. Στην ως 
άνω κατοικία η θέρμανση και η ψύξη 
επιτυγχάνεται μέσω μονάδων εξαναγκα-
σμένης ανακυκλοφορίας αέρα (fan coil 
units) οροφής κρυφού τύπου.  Επιπρο-
σθέτως, ο συνδυασμός του boiler τρι-
πλής ενέργειας, της γεωθερμίας, των 
ηλιακών πλαισίων και της ηλεκτρικής 
αντίστασης παράγει το απαιτούμενο ζε-
στό νερό χρήσης. 

Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού δημιουρ-
γήθηκε ένας ξενώνας από οικολόγους, 
συνολικής επιφάνειας 1800 τ.μ. Για τη 
θέρμανση του ακινήτου εφαρμόστηκε 
ανοικτό γεωθερμικό σύστημα σε συνδυ-
ασμό με υπόγεια δεξαμενή συλλογής 
υδάτων. Το σύστημα ελέγχου συνδυά-
ζει τόσο τη διακύμανση της θερμοκρα-
σίας της δεξαμενής όσο και τον έλεγ-
χο στάθμης. Η συνολική εγκατάσταση 
αποτελείται από τέσσερις γεωθερμι-
κές αντλίες θερμότητας νερού - νερού, 
ένα δοχείο αδρανείας στην προσαγω-
γή του δικτύου διανομής της θέρμανσης 
του ακινήτου και το σύστημα διανομής 
της θέρμανσης ή και ψύξης. Η θέρμαν-
ση και η ψύξη του ακινήτου επιτυγχάνο-
νται με μονάδες αέρα κρυφού τύπου 
οροφής. Η παραγωγή του ζεστού νε-
ρού χρήσης πραγματοποιείται από συ-
στοιχία πολλαπλών ηλιακών πλαισίων 
σε συνδυασμό με την γεωθερμική εγκα-
τάσταση. 

Μαρκόπουλο, Ωρωπού

Στη Βούλα Αττικής το ιστορικό ξενοδοχείο "Καβούρι" εκσυγχρονίζεται σε σύγχρονο πολυχώρο γρα-
φείων 8.500 τμ. Εφαρμόστηκε ανοικτό γεωθερμικό σύστημα με τρεις υδρογεωτρήσεις άντλησης και 
τρεις υδρογεωτρήσεις επανεισαγωγής υφάλμυρου νερού. Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν ομοαξο-
νικοί εναλλάκτες θερμότητας Νικελίου / Χαλκού στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, δημιουργή-
θηκε πρωτεύων και δευτερεύων βρόγχος ανακυκλοφορίας με τη χρήση πλακοειδών εναλλακτών θερ-
μότητας. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει να επιδείξει την πρότυπη χρήση του νερού που βρίσκεται 
drainage του κτιρίου στη θεμελίωση, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται μεγάλης χωρητικότητας ανο-
ξείδωτες δεξαμενές ως δοχεία αδρανείας στον πρωτεύοντα και δευτερεύοντα βρόγχο ανακυκλοφο-
ρίας. Οι καινοτομίες αυτές βοηθούν στη μείωση των δαπανών που προέρχονται από την άντληση του 
υπόγειου ύδατος. Εσωτερικά του κτιρίου η θέρμανση και ψύξη επιτυγχάνεται με fan coil units, κεντρικές 
κλιματιστικές μονάδες, ενώ τα ζεστά νερά χρήσης παράγονται από γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
νερού-νερού και μόνον.

Ξενοδοχειακό συγκρότημα «Καβούρι», Βουλιαγμένη

Στο πάτημα Χαλανδρίου πραγματοποιή-
θηκε κλειστό συνδυαστικό γεωθερμικό 
σύστημα σε συγκρότημα τεσσάρων αυ-
τόνομων βιοκλιματικών μονοκατοικιών οι 
οποίες διατίθενται προς πώληση και βρί-
σκονται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 
569 περίπου τ.μ. Κάθε κατοικία εξυπη-
ρετείται από το δικό της αυτόνομο μηχα-
νοστάσιο. Ο κλιματισμός στο εσωτερι-
κό έκαστης κατοικίας επιτυγχάνεται από 
εμφανή fan coil units δαπέδου. Το εξω-
τερικό κύκλωμα των κτιρίων αποτελείται 
από συνδυασμό γεωσυλλέκτη σε οριζό-
ντια και κατακόρυφη διάταξη. Και οι δύο 
διατάξεις αυτές έχουν τοποθετηθεί στη 
θεμελίωση κάθε κατοικίας. Η παραγω-
γή του ζεστού νερού χρήσης επιτυγχάνε-
ται μέσω του υπερθερμαντή της γεωθερ-
μικής αντλίας θερμότητας. Οι εν λόγω 
κατοικίες εξασφαλίζουν και την παρα-
γωγή ηλεκτρικού ρεύματος από εγκατε-
στημένο σύστημα φωτοβολταϊκών για 
την κάλυψη ενός ποσού της συνολικής 
απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 
ορθολογικός σχεδιασμός του γεωθερ-
μικού συστήματος κλιματισμού και η σω-
στή θωράκιση του εξωτερικού κελύφους 
αποτελούν τις βασικές παραμέτρους για 
τον ενεργειακό χαρακτηρισμό των κατοι-
κιών αυτών ως ενεργειακής κλάσης «Α».

Πάτημα Χαλανδρίου, Αττικής

Παρόλο που φαίνεται παράδοξο, η ευ-
ρύτερη περιοχή της Αττικής κατέχει 
πλούσια υδροφορία με υψηλή στάθμη 
και συνεχή ροή. Στον Αγ. Αρτέμιο Αττι-
κής σε νεόδμητη εξαώροφη πολυκατοι-
κία εφαρμόσθηκε ανοικτό τηλεσκοπι-
κό γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού. 
Λόγω μη διαθέσιμου περιβάλλοντα χώ-
ρου για εφαρμογή κλειστού γεωθερμι-
κού συστήματος πραγματοποιήθηκε η 
ανόρυξη μιας τηλεσκοπικής υδρογεώ-
τρησης άντλησης και επανεισαγωγής. 
Για την ελάχιστη καταπόνηση του υδρο-
φόρου ορίζοντα εγκαταστάθηκε σύστη-
μα ελέγχου ροής με στόχο την ελάχιστη 
δυνατή άντληση. Το κτίριο θερμαίνε-
ται και ψύχεται με fan coil οροφής κρυ-
φού τύπου.

Στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής εφαρ-
μόστηκε κλειστό γεωθερμικό σύστημα 
κλιματισμού. Το εξωτερικό κύκλωμα της 
εγκατάστασης το όποιο είναι συνδυα-
στικό σύστημα (οριζόντιας και κατακό-
ρυφης διάταξης γεωσυλλέκτης) εφαρ-
μόστηκε στη θεμελίωση της οικίας. Η 
διανομή των θερμικών και των ψυκτικών 
φορτίων πραγματοποιείται μέσω μονά-
δων εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας 
αέρα (FCU) οροφής κρυφού τύπου. Επί-
σης στο χώρο του μηχανοστασίου το-
ποθετήθηκαν δύο γεωθερμικές αντλίες 
θερμότητας. Σημειωτέων ότι σε μεγά-
λη ζήτηση φορτίου (φορτίο αιχμής) λει-
τουργούν και οι δυο αντλίες για την κά-
λυψη του. Ενώ σε μειωμένη απαίτηση 
φορτίου (φορτίο βάσης) επαρκεί η λει-
τουργία μόνον της μίας. Συνεπώς, εξα-
σφαλίζεται η ενεργειακή βελτιστοποί-
ηση του συστήματος. Επιπλέον, για την 
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης 
συνδυάζονται ηλιακά πλαίσια και ηλε-
κτρική αντίσταση.  

Άγιος Αρτέμιος, Αττικής Αγία Παρασκευή, Αττικής 

Στην περιοχή της Σταμάτας Αττικής ξεκίνησε η εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού 
ανοικτού κυκλώματος με τρεις υδρογεωτρήσεις. Οι υδρογεωτρήσεις χρησιμοποιούνται για την άντλη-
ση και εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Στην εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκαν γε-
ωθερμικές αντλίες θερμότητας με ομοαξονικούς εναλλάκτες. Η θέρμανση του ακινήτου θα πραγ-
ματοποιηθεί αρχικά από τα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα, τα οποία ενδέχεται να μετατραπούν σε 
μονάδες Fan Coil, για να επιτευχθεί και η ψύξη του ακινήτου αργότερα. Η παραγωγή του θερμού νε-
ρού χρήσης πραγματοποιείται από υπερθερμαντές ανάκτησης του θερμού νερού. Η παραγωγή του 
θερμού νερού είναι εντελώς δωρεάν αλλά ταυτόχρονη με τη χρήση της θέρμανσης ή και της ψύξης 
του ακινήτου.

Σχολείο στη Σταμάτα Αττικής

www.aidengineering.gr
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Στην περιοχή της Κηφισιάς εγκαταστάθηκε κλειστό κατακόρυφο  γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης και ψύ-
ξης. Οι θερμικές και ψυκτικές απώλειες του κτιρίου ανέρχονται στα 60 KW. Η συνολική εγκατάσταση απο-
τελείται από δύο γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ώστε η μια να παραλαμβάνει τα φορτία βάσης του 
κτιρίου και η δεύτερη τα φορτία αιχμής, ένα δοχείο αδρανείας στην προσαγωγή του νερού για άριστη εξοι-
κονόμηση ενέργειας και χρημάτων, ένα δοχείο αδρανείας στο γεωσυλλέκτη για την επίτευξη μεγαλύτερης 
αδράνειας και θερμικής αποφόρτισης του εδάφους. Επιπλέον, τα δοχεία αδρανείας δύνανται να συνδυα-
στούν με ηλιακά πλαίσια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επενεργοποιήσεις της γεωθερμικής αντλίας θερμό-
τητας κατά τη λειτουργία θέρμανσης, οπότε και να μειωθεί περισσότερο η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργει-

ας. Προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή θερμοκρασία στο γεωσυλλέκτη τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά τη διάρκεια του 
θέρους χρησιμοποιήθηκε θερμοαγώγιμο μπετόν κατά τη διαδικασία της «τσιμέντωσης» των κατακόρυφων οπών. Το ζεστό νερό χρήσης δύνα-
ται να παραχθεί δωρεάν μέσω του υπερθερμαντήρα της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.

Κηφισιά, Αττικής

Στην περιοχή Ντράφι Αττικής εφαρμό-
στηκε ανοικτό γεωθερμικό σύστημα με 
δύο υδρογεωτρήσεις για τη θέρμανση και 
ψύξη, την παραγωγή του ζεστού νερού 
χρήσης και τη θέρμανση της εξωτερικής 
πισίνας μιας μονοκατοικίας 320 τετραγω-
νικών μέτρων. Στο μηχανοστάσιο εγκατα-
στάθηκαν μία γεωθερμική αντλία θερμότη-
τας για τη θέρμανση και ψύξη του κτιρίου, 
αυτόνομη μονάδα γεωθερμίας για την πα-
ραγωγή του θερμού νερού χρήσης και τέ-
λος αυτόνομη γεωθερμική εγκατάσταση 
για τη θέρμανση της πισίνας. Ο κλιματι-
σμός του κτιρίου επιτυγχάνεται με μονά-
δες fan coil κρυφού τύπου οροφής. Στο 
συγκεκριμένο μηχανοστάσιο έχει πραγμα-
τοποιηθεί ενεργειακό ισοζύγιο για τη διέ-
λευση του υπόγειου ύδατος στοχεύοντας 
στη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση κατανά-
λωσης της ενέργειας.

Ντράφι, Αττικής

Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση ορι-
ζόντιου γεωθερμικού συστήματος στον 
οικισμό Γαλότα στην Κόρινθο προς κλι-
ματισμό μονοκατοικίας 120 τ.μ. Η δι-
ανομή θερμικών και ψυκτικών φορτί-
ων πραγματοποιήθηκε από γεωθερμική 
αντλία θερμότητας νερού - νερού σε 
σύνδεση με μονάδες fan coil units. Για 
την κάλυψη των απαιτήσεων σε ζεστό 
νερό χρήσης συνδυάστηκε το γεωθερμι-
κό σύστημα με ηλιακά πλαίσια. 
Ο γεωσυλλέκτης, τύπου slinky, τοποθε-
τήθηκε κάτω από τη θεμελίωση του ακι-
νήτου, οποίος ενταφιάστηκε μέσα στο 
μπετόν καθαριότητας.

Γαλότα, Κόρινθος Διόνυσος, Αττικής

Κλειστό συνδυαστικό γεωθερμικό σύ-
στημα κλιματισμού εφαρμόστηκε σε πο-
λυτελή κατοικία στον Διόνυσο Αττικής. 
Στο συγκεκριμένο σύστημα τοποθετή-
θηκε οριζόντιος γεωσυλλέκτης στην εκ-
σκαφή των θεμελίων κάτω από το «μπε-
τό καθαριότητας», ο οποίος καλύπτει 
ένα μέρος των συνολικών απαιτούμενων 
φορτίων του κτιρίου. Τα υπόλοιπα φορ-
τία καλύφθηκαν από την κατασκευή κω-
νικού κυκλώματος στον περιβάλλοντα 
χώρο της εγκατάστασης. Στο εσωτερικό 
της κατοικίας εφαρμόστηκε ενδοδαπέ-
δια σωλήνωση για τη θέρμανση και για 
το δροσισμό του χώρου. Η παραγωγή 
του ζεστού νερού χρήσης εξασφαλίζε-
ται από τη χρήση των ηλιακών πλαισίων 
και της γεωθερμίας.

Λιμένας Ηγουμενίτσας

Στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας πραγματοποιήθηκε η μελέτη εφαρμογής γεωθερμικού συστήματος 
κλιματισμού ανοικτού κυκλώματος υφάλμυρου νερού, το οποίο θα προμηθεύει με θερμό ή ψυχρό νερό την 
υπάρχουσα εγκατάσταση FCU και Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων. Η λειτουργία του συστήματος θα γίνε-
ται μέσω εκμετάλλευσης της ενέργειας του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα μέσω υδρογεωτρήσεων. Η εγκα-
τάσταση θα αποτελείται από τρεις ομάδες Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας. Η κάθε ομάδα απαρτίζεται 
από τέσσερις μονάδες. Οι δύο ομάδες θα λειτουργούν για να καλύπτουν τα φορτία βάσης του κτιρίου, ενώ 
η τρίτη ομάδα πρόκειται να είναι εν αναμονή και να ενεργοποιείται μόνο κατά τη ζήτηση των φορτίων αιχμής. 

Σε μια ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο 
του Θησείου, εγκαταστάθηκε ανοικτό γε-
ωθερμικό σύστημα κλιματισμού με μια τη-
λεσκοπική υδρογεώτρηση. 
Η μεγαλύτερη πρόκληση  του έργου ήταν 
η πραγματοποίηση της υδρογεώτρησης 
εφόσον το κτήριο βρίσκεται σε πυκνκα-
τοικιμένο αστικό ιστό της Αθήνας. Εσωτε-
ρικά της κτιριακής εγκατάστασης  η θέρ-
μανση επιτυγχάνεται μέσω ενδοδαπέδιας 
σωλήνωσης ενώ για την κάλυψη των ψυ-
κτικών φορτίων τοποθετήθηκαν μονάδες 
εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας αέρα 
(FCU) οι οποίες ενισχύουν τον δροσι-
σμό που παρέχει η ενδοδαπέδια σωλήνω-
ση σε ψύξη. Η παραγωγή του ζεστού νε-
ρού χρήσης δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική 
αντίσταση αλλά επιτυγχάνεται από συν-
δυασμό ηλιακών πλαισίων και γεωθερμί-
ας. Στο σύστημα έχουν εγκατασταθεί δύο 
μονάδες γεωθερμίας με αυτοματισμούς 
ισοκατανομής της καταπόνησης της λει-
τουργίας τους, και μία μονάδα που είναι 
αφιερομένη για την παραγωγή του ζεστού 
νερού χρήσης και τη θέρμανση της εξωτε-
ρικής πισίνας του 5ου ορόφου. Επιπλέον, 
η θέρμανση της πισίνας δύναται να υπο-
στηριχθεί και από ηλιακούς συλλέκτες.

«Aura boutique hotel»,
Θησείο, Αττικής

Σε μία κολυμβητική δεξαμενή του Δή-
μου Χαλανδρίου πραγματοποιήθηκε η 
μελέτη εφαρμογής κλειστού κατακόρυ-
φου γεωθερμικού συστήματος. Για τη 
θέρμανση του νερού της πισίνας προδι-
αγράφηκαν περισσότερες από μία γε-
ωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού 
– νερού με σύστημα αυτοματισμών κα-
ταμέτρησης της καταπόνησης της λει-
τουργίας των μονάδων. Το σύστημα δύ-
ναται να καλύψει αμιγώς τη θέρμανση 
της πισίνας, ωστόσο έχει σχεδιαστεί με 
τέτοιον τρόπο που είναι εφικτή η υπο-
βοήθηση του παλαιού υφιστάμενου συ-
στήματος καυστήρα  - λέβητα. Ο κλι-
ματισμός των θεατών πραγματοποιείται 
από τις υφιστάμενηες εγκαταστάσεις. 
Η μείωση των δαπανών εκτιμάται ότι θα 
ξεπεράσει το 50%.

Σε δυο σχολικά συγκροτήματα του Δή-
μου Λυκόβρυσης Πεύκης πραγματοποιή-
θηκε η μελέτη εφαρμογής κατακόρυφου 
κλειστού γεωθερμικού συστήματος κλιμα-
τισμού. Το έργο αποτελείται από πολυά-
ριθμες κατακόρυφες οπές με γεωθερμι-
κές αντλίες θερμότητας νερού– νερού και 
δυο δοχεία αδρανείας. Με τον προκείμε-
νο σχεδιασμό επιτυγχάνεται αξιοσημείωτο 
ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας εξαι-
τίας της μείωσης των επενεργοποιήσεων 
των γεωθερμικών μονάδων, της ομαλής 
εκκίνησης και διαβαθμιδοτής κατανάλω-
ησης σύμφωνα με τη ζήτηση. Στην εσω-
τερική εγκατάσταση προδιαγράφηκαν να 
τοποθετηθούν μονάδες εξαναγκασμένης 
ανακυκλοφορίας αέρα (FCU). Η παραγω-
γή του ζεστού νερού χρήσης επιτυγχάνεται 
μέσω  του υπερθερμαντή της γεωθερμικής 
αντλίας θερμότητας και όχι από ανάκτηση. 
Το τελευταίο έχει πραγματοποιηθεί στοχεύ-
οντας στη διατήρηση του υψηλού βαθμού 
απόδοσης της γεωθερμικής αντλίας θερ-
μότητας τόσο στη θέρμανση όσο και στη 
ψύξη, και όχι στη ταπείνωση του βαθμού 
απόδοσης, χρησιμοποιώντας υψηλής θερ-
μοκρασίας απορριπτόμενη ενέργεια όπως 
γίνεται στη περίπτωση της ανάκτησης.

Κολυμβητική δεξαμενή, 
Δήμος Χαλανδρίου

Σχολικά συγκροτήματα 
Νηπιαγωγείου & Δημοτικού, 
Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης 

Στη ξενοδοχειακή μονάδα της Ξενοδοχειακής αλυσίδας «Best Western Hotel» υπήρξε η επιθυμία της μεί-
ωσης του λειτουργικού κόστους της εγκατάστασης θέρμανσης/ψύξης και ζεστων νερών χρήσης. Tο όρα-
μα αυτό έγινε πράξη εγκαθιστόντας ένα ανοικτό γεωθερμικό σύστημα με δύο υδρογεωτρήσεις. Η εγκα-
τάσταση της γεωθερμίας υποστηρίζει αμιγώς την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης και τις ενεργειακές 
απαιτήσεις του κτηρίου σε θέρμανση και ψύξη. Η νέα εγκατάταση τροφοδοτεί την υπάρχουσα υδραυλική 
εγκατάσταση. Για την επίτευξη της μείωσης των επενεργοποιήσεων των μονάδων της γεωθερμίας, στοχεύ-
οντας στην μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, τοποθετήθηκαν δοχεία αδρανείας. Για την αποταμίευ-
ση του ζεστού νερού χρήσης εγκαταστάθηκαν τρία μπόϊλερ 3ης ενέργειας, τα οποία αποθηκεύουν το πα-
ραγόμενο νερό από τη γεωθερμία. Για επικουρικούς λογους τα boiler συνδέθηκαν και με τον υφιστάμενο 
καυστήρα - λέβητα του κτηρίου. Η γεωθερμία δύναται να λειτουργήσει για τη θέρμανση της πισίνας του 
δώματος χρησιμοποιόντας την ανάκτηση και την απορριπτόμενη ενέργεια που τη διέπει.

«Best Western Hotel», Σταθμός Λαρίσης, Αττικής

www.aidengineering.gr
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Στην Παλαιά Πεντέλη σε μια πολυτελή με-
ζονέτα  πραγματοποιήθηκε η εγκατάστα-
ση ανοικτού γεωθερμικού συστήματος 
κλιματισμού για την κάλυψη των θερμικών 
απωλειών, των ψυκτικών απαιτήσεων και 
του ζεστού νερού χρήσης. Η διανομή των 
φορτίων θέρμανσης και ψύξης στο εσω-
τερικό της μεζονέτας επιτυγχάνεται μέσω 
μονάδων εξαναγκασμένης ανακυκλοφο-
ρίας οροφής κρυφού τύπου στους ορό-
φους και εμφανούς τύπου δαπέδου στον 
υπόγειο χώρο αυτής. Για την παραγωγή 
του ζεστού νερού χρήσης χρησιμοποιή-
θηκαν δυο Boiler τριπλής ενέργειας τα 
οποία συνδυάστηκαν με ηλιακά πλαίσια, 
ηλεκτρική αντίσταση και τη γεωθερμία. Για 
τον κλιματισμό της οικίας χρησιμοποιήθη-
καν δυο γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
ενώ για την κάλυψη της παραγωγής του 
ζεστού νερού χρήσης εγκαταστάθηκε μια 
Γεωθερμική αντλία θερμότητας εν σειρά 
συνδεδεμένη.

Παλαιά Πεντέλη, Αττικής

Στον Κάλαμο Αττικής εφαρμόστηκε κλει-
στό οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα κλι-
ματισμού για την κάλυψη των θερμικών 
απωλειών, των απαιτήσεων σε δροσι-
σμό και του ζεστού νερού χρήσης κα-
τοικίας 180 τ.μ. περίπου. Η συνολική 
εγκατάσταση αποτελείται από μια γεω-
θερμική αντλία θερμότητας και δυο δο-
χεία αδρανείας για άριστη εξοικονόμη-
ση ενέργειας. Η ταφή του γεωσυλλέκτη 
σε σπειροειδή μορφή και σε οριζόντια 
διάταξη πραγματοποιήθηκε στον περι-
βάλλοντα χώρου της οικίας σε αυτόνο-
μους τάφρους/αύλακες. Η διανομή των 
φορτίων θέρμανσης και δροσισμού στο 
εσωτερικό της κατοικίας επιτυγχάνεται 
μέσω ενδοδαπέδιας σωλήνωσης. Η πα-
ραγωγή του ζεστού νερού χρήσης πραγ-
ματοποιείται μέσω της γεωθερμίας σε 
συνδυασμό με ηλιακά πλαίσια. 

Στη Σαλαμίνα Αττικής, πραγματοποιήθηκε 
η εγκατάσταση κλειστού κατακόρυφου γε-
ωθερμικού συστήματος κλιματισμού (θέρ-
μανση – ψύξη) και παραγωγή ζεστού νε-
ρού χρήσης σε κατοικία περί των 160 τ.μ. 
Το γεωστάσιο της οικίας απαρτίζεται από 
δυο γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και 
δύο δοχεία αδρανείας. Ο άνωθεν σχεδι-
ασμός συμβάλει στην άριστη εξοικονό-
μηση ενέργειας αλλά και χρημάτων μέσω 
του δοχείου αδρανείας στην προσαγω-
γή του νερού αλλά και στην επίτευξη μεγα-
λύτερης αδράνειας και αποφόρτισης του 
εδάφους μέσω της τοποθέτησης δοχείου 
αδρανείας στον γεωσυλλέκτη. Ο λόγος 
χρήσης δυο γεωθερμικών αντλιών θερμό-
τητας αντί μιας, είναι η ταύτιση της ενερ-
γειακής ζήτησης με την κατανάλωση.  Η 
παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης επι-
τυγχάνεται μέσω του υπερθερμαντή της γε-
ωθερμικής αντλίας θερμότητας και είναι 
ταυτόχρονη με τη λειτουργία της μονάδας.

Κάλαμος, Αττικής Σαλαμίνα, Αττικής

Στην Ορμύλια Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εκπονήθηκε 
η εγκατάσταση ανοικτού γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού για την κάλυψη των θερμικών απωλειών 
και των ψυκτικών απαιτήσεων μερικών χώρων της Ιεράς Μονής. Το Γεωστάσιο της εγκατάστασης αποτε-
λείται από τρεις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και ένα δοχείο αδρανείας προς την ενίσχυση της εξοι-
κονόμησης ενέργειας αλλά και χρημάτων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως το υποβρύ-
χιο μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στην υδρογεώτρηση άντλησης είναι τύπου inverter. Με το σχεδιασμό 
αυτό και τη χρήση inverter υποβρύχιας αντλίας, ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ρεύματος στην υποβρύ-
χια αντλία. Επιπροσθέτως, οι κυκλοφορητές διανομής του θερμού και ψυχρού νερού στο εσωτερικό της 
Ιεράς Μονής  που χρησιμοποιήθηκαν στην ως άνω εγκατάσταση είναι τύπου inverter και ρυθμίζουν την 
παροχή τους σύμφωνα με την θερμοκρασία επιστροφής από το κτιρίου, γεγονός που συμβάλει στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας. 

Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια Χαλκιδικής

Στο Ψυχικό Αττικής, σε κατοικία με υφι-
στάμενη εγκατάσταση ηλιο-θερμικού συ-
στήματος κλιματισμού εκπονήθηκε η 
επικουρική εγκατάσταση ανοικτού γεω-
θερμικού συστήματος. Η αδυναμία κάλυ-
ψης των απαιτητών για την λειτουργία του 
θερμικών φορτίων και φορτίων δροσι-
σμού ώθησε στην εγκατάσταση γεωθερ-
μικού συστήματος ώστε να καλύπτονται 
πλήρως οι απαιτήσεις σε κλιματισμό. Η 
γεωθερμική εγκατάσταση συμβάλει μόνο 
στον κλιματισμό της οικίας (θέρμανση – 
δροσισμός) και όχι στην παραγωγή του 
Ζεστού Νερού Χρήσης το οποίο παράγε-
ται από την υφιστάμενη εγκατάσταση των 
ηλιακών πλαισίων.  Η διανομή των φορτί-
ων θέρμανσης και δροσισμού στο εσω-
τερικό της κατοικίας εξασφαλίζεται μέσω 
ενδοδαπέδιας σωλήνωσης.

Ψυχικό, Αττικής

Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμέ-
να στο Ειδικό σχολείο του Δήμου πραγμα-
τοποιήθηκε η μελέτη εφαρμογής κλειστού 
κατακόρυφου γεωθερμικού συστήματος 
κλιματισμού. Το εν λόγω έργο αποτελείται 
από πολυάριθμες κατακόρυφες οπές οι 
οποίες πρόκειται να ανορυχθούν στο περι-
βάλλοντα χώρο του σχολικού συγκροτή-
ματος. Το γεωστάσιο της εγκατάστασης θα 
αποτελείται από τρεις γεωθερμικές αντλί-
ες θερμότητας, δύο δοχεία αδρανείας, ένα 
στην είσοδο του γεωσυλλέκτη και ένα στην 
προσαγωγή του κτιρίου για άριστη εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Με τον ανωτέρω σχε-
διασμό εξασφαλίζεται η μείωση των επε-
νεργοποιήσεων των γεωθερμικών αντλιών 
θερμότητας, η ομαλή εκκίνηση, η κατανά-
λωση σύμφωνα με τη ζήτηση. Τέλος, η μείω-
ση της καταπόνησης της κάθε γεωθερμικής 
αντλίας αντιμετωπίστηκε βάση ενός αυτο-
ματισμού μιας κυκλικής διεργασίας. 
Η θέρμανση του εσωτερικού χώρου του 
σχολικού συγκροτήματος θα καλύπτεται 
από το υφιστάμενο εσωτερικό υδραυλικό 
δίκτυο. Η παραγωγή του ζεστού νερού χρή-
σης επιτυγχάνεται μέσω ενός υπερθερμα-
ντή μιας εκ των τριών γεωθερμικών αντλίων 
θερμότητας χρησιμοποιώντας το υφιστάμε-
νο boiler. 

Στην Ιερά Μονή Τίμιου Προδρόμου 
στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε η μελέ-
τη εφαρμογής  ανοικτού γεωθερμικού συ-
στήματος κλιματισμού για την κάλυψη των 
απαιτήσεων σε θέρμανση και ψύξη δυο 
συνολικών κτιρίων. Η διανομή των θερμι-
κών φορτίων καθώς και η κάλυψη των ψυ-
κτικών απαιτήσεων επιτυγχάνεται μέσω 
μονάδων εξαναγκασμένης ανακυκλοφο-
ρίας αέρα (FCU) δαπέδου κρυφού τύπου 
χωνευτών στο πάτωμα. Για την λειτουργία 
του συστήματος απαιτήθηκε η ανόρυξη 
δυο υδρογεωτρήσεων άντλησης και δυο 
υδρογεωτρήσεων εμπλουτισμού. Στο γε-
ωστάσιο της εγκατάστασης υπάρχει η δυ-
νατότητα να τοποθετηθούν από μια έως 
δώδεκα αυτόνομες γεωθερμικές αντλίες 
θερμότητας χωρισμένες σε δυο ομάδες. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 
δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας εγκατα-
στάθηκε ένα δοχείο αδρανείας.

Δήμος Αγίου Δημητρίου Ιερά Μονή Τίμιου 
Προδρόμου, Σέρρες

Στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης σε ένα υπό διαμόρφωση οικοδομικό τετράγωνο το οποίο πρόκειται να πε-
ριλαμβάνει χώρους αναψυχής, κλειστό χώρο υπόγειας στάθμευσης, αναψυκτήριο και κολυμβητικές δεξα-
μενές, σε μια έκταση συνολικής επιφάνειας 6.350 τ.μ. εκπονήθηκε μελέτη υβριδικού συστήματος θέρμαν-
σης των δύο κολυμβητικών δεξαμενών. Το βασικότερο μέλημα της παρούσας μελέτης ήταν η  προδιαγραφή 
ενός υβριδικού συστήματος θέρμανσης με όσο το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις στην υφιστάμενη μελέ-
τη. Η μελέτη αναφέρεται στον συνδυασμό ενός συστήματος γεωθερμίας ανοικτού κυκλώματος με υδρογεω-
τρήσεις, σε συνεργασία με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης καυστήρα φυσικού αερίου. Η μελέτη εκπο-
νήθηκε στοχεύοντας το σύστημα γεωθερμίας να μην αναιρεί το σύστημα φυσικού αερίου και αντιστρόφως. 
Το σύστημα της γεωθερμίας που μελετήθηκε περιορίζεται στη διατήρηση της θερμοκρασίας των κολυμβητι-
κών δεξαμενών και όχι στην αρχική τους θέρμανση. Η συνολική υβριδική εγκατάσταση, αποτελείται από το 
κλασικό μηχανοστάσιο του συστήματος καυστήρα με φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ενός 
γεωστάσιου που απαρτίζεται από μία σειρά γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, τις υδρογεωτρήσεις και τα 
δοχεία αδρανείας που απαιτούνται για να εξυπηρετηθεί η συνολική λειτουργία του συστήματος.

Δήμος Λυκοβρυσης –  Πεύκης
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