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Αντλίες Θερμότητας
Αέρος - ΝερούΗ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης στηρίζεται στην προσαγωγή ζεστού νερού 
χαμηλής θερμοκρασίας σε πλαστικούς σωλήνες που διατρέχουν το δάπεδο. 
Η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται μεταξύ 35ºC και 48ºC ανάλογα με τις θερμικές 
απώλειες, την τελική επένδυση του δαπέδου και τον τόπο εφαρμογής.
Βασική ιδιαιτερότητα και συγχρόνως πλεονέκτημα αυτής της μορφής θέρμανσης είναι ότι 
χρησιμοποιεί σαν θερμαντικό σώμα το δάπεδο, γεγονός που έχει σαν συνέπεια την μεγάλη 
αύξηση της θερμαντικής απόδοσης.

Η χρήση του δαπέδου σα θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει 
στην ενδοδαπέδια θέρμανση την πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει:

- Δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των σύγχρονων πηγών θερμότητας.

- Άνετη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο.

- Χαμηλό λειτουργικό κόστος.

- Φιλική προς το περιβάλλον.

- Υγιεινότερες συνθήκες.

- Ασφάλεια.

- Οικονομία ωφέλιμου χώρου.

- Απόσβεση κόστους βραχυπρόθεσμα.

-Μηδενικό κόστος συντήρησης.

-Αύξηση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού του μηχανοστασίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σωλήνας Como-Floor
Σωλήνας πολυαιθυλενίου αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες,
 Ø 17 x 2.0, με φραγή οξυγόνου, σχεδιασμένος για ενδοδαπέδια 
θέρμανση. Ο σωλήνας Como-Floor της Interplast κατασκευά-
ζεται σύμφωνα με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι 
πιστοποιημένος από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά και Αμερι-
κανικά ινστιτούτα.

Μορφόπλακα
Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης με φραγή υδρατμών (φιλμ PE) και 
πυκνότητα θερμομόνωσης 30 kgr/m³. Η μορφόπλακα φέρει εγκοπές που 
επιτρέπουν την απόλυτη εφαρμογή των σωλήνων. Λόγω της γεωμετρίας της 
επιτρέπει την κάλυψη ολόκληρου του σωλήνα από το θερμομπετόν και την απορ-
ρόφηση και την απαγωγή όλου του θερμικού φορτίου, που αυτός μεταφέρει.

Συλλέκτης
Ο συλλέκτης είναι η "καρδιά" της εγκατάστασης. Η Interplast μέσω της θυγατρικής της 
εταιρείας ΕΛΒΙΩΜ η οποία έχει εμπειρία πάνω από 50 χρόνια στην κατασκευή ορειχάλ-
κινων εξαρτημάτων, παράγει συλλέκτη για την ενδοδαπέδια θέρμανση, που εγγυάται τις 
απαιτούμενες ροές για τα κυκλώματα και την τέλεια εξισορρόπηση του συστήματος. 

Πίνακας διανομής
Πίνακας μεταλλικός, κατάλληλος για εντοιχισμό, κατασκευασμένος από γαλβανιζέ 
λαμαρίνα πάχους 1mm και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Ρυθμίζεται σε ύψος έως 
και τα 815 mm. Έχει ρυθμιζόμενο αποσπώμενο πλαίσιο για προστασία από το σοβά, το 
οποίο διαμορφώνει το βάθος του πίνακα από 115 έως 165 mm.

Ψηφιακή βάση επικοινωνίας αυτονομίας χώρων
Ψηφιακή βάση αυτονομίας χώρων οποιουδήποτε κτιρίου για την επίτευξη της επιθυμητής 
θερμοκρασίας με δυνατότητα ελέγχου 32 ηλεκτροθερμικών κινητήρων και 8 θερμο-
στατών χώρου. Ψηφιακές ενδείξεις για τη θερμοκρασία του κάθε χώρου, τη θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος, τη θερμοκρασία του νερού προσαγωγής της ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης. Ενσωματώνει σύστημα αντιστάθμισης με χρήση ενός αισθητηρίου περιβάλ-
λοντος. Αναγνωρίζει και εμφανίζει πιθανά σφάλματα, συνδέεται σε σύστημα BMS και, 
εάν κρίνεται απαραίτητο, μπορούν να συνδεθούν περισσότερες από μία βάσεις σε σειρά. 

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΘΕΤΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ηλιακή υποβοήθηση
Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

Το σύστημα ηλιακής υποβοήθησης της ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης τοποθετείται και διαστασιολογείται ώστε να μας 
δώσει ζεστό νερό για τη θέρμανση χώρων το χειμώνα και 
ζεστό νερό χρήσης όλο το χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, ακόμα 
και τις πιο κρύες ημέρες με ελάχιστη ηλιοφάνεια μπορούμε να 
τροφοδοτήσουμε το σύστημα της θέρμανσης με ζεστό νερό, 
εξοικονομώντας ενέργεια. Ταυτόχρονα, μειώνουμε δραστικά τα 

ποσοστά εκπομπής ρύπων, προστατεύοντας το περιβάλλον, 
ενώ αναβαθμίζουμε την ενεργειακή κλάση του κτι-

ρίου και αυξάνουμε την αξία του ακινήτου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η Interplast κάνει ένα βήμα μπροστά στον τομέα της ηλιακής υποβοήθησης της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση 
για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.
Με το σύστημα Interplast Green Line πετυχαίνουμε εύκολα τις θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης με 
επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες τις ημέρες με μέση ή έντονη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, εξοικονομούμε χρήματα και 
παράλληλα δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, που αποτελεί μια καθαρή και ανεξάντλητη πηγή.
Ο αριθμός των επιλεκτικών ηλιακών συλλεκτών και ο όγκος του δοχείου αποθήκευσης επιλέγεται σύμφωνα με την τοποθεσία και τις ενεργειακές 
ανάγκες σε θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης.

-  Η αντλία θερμότητας μπορεί να προσφέρει ψύξη και θέρμανση σε μια οικία.

- Έχει αυξημένο βαθμό απόδοσης από 285 – 550% δεδομένης εξωτερικής συνθήκης και 
τύπο αντλίας, με μικρή κατανάλωση, σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης με 
λέβητα το οποίο έχει βαθμό απόδοσης 85 – 94%. Η αυξημένη απόδοση της αντλίας οφείλεται 
στο γεγονός ότι μπορεί λόγω σχεδιασμού να απορροφήσει και να εκμεταλλευτεί θερμότητα 
από το περιβάλλον (ήλιος, αέρας, έδαφος και νερό). Η ενέργεια αυτή προστίθεται μόνιμα στο 
σύστημα που υποστηρίζει σε αναλογία 75% περιβάλλον και 25% ηλεκτρική ενέργεια από 
τον παροχέα (Δ.Ε.Η). Δηλαδή με 1KW καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
παράγονται έως και 4KW χρηστικής ενέργειας θερμικά ή ψυκτικά.

- Οι αντλίες θερμότητας κατατάσσονται  στην κατηγορία «πράσινης ενέργειας» γιατί 
έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων. Για παράδειγμα, μια μονοκατοικία 150m² για τη θέρμανσή 
της με πετρέλαιο επιβαρύνει το περιβάλλον σε ετήσια βάση με 6.200 Kg CO2. Η ίδια 
μονοκατοικία για θέρμανση με φυσικό αέριο προκαλεί εκπομπή 3.820 Kg CO2. Η θέρμανση 
του χώρου αυτού  με Αντλία Θερμότητας και με βάση το πρωτόκολλο παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος μολύνει το περιβάλλον με μόνο 850 Kg CO2.

- Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας δεν προϋποθέτει καπναγωγό – 
καπνοδόχο, εξαερισμό, δεξαμενή καυσίμου ή άλλες πρόσθετες ασφαλιστικές 

διατάξεις πυρασφάλειας – πυρανίχνευσης και μπορεί να τοποθετηθεί σε 
υφιστάμενες και νέες κατασκευές

Οι  Αντλίες Θερμότητας  μπορούν να εγκατασταθούν σε νέα ή παλιά 
κτίρια και μπορούν να συνδεθούν με υπάρχοντα θερμαντικά σώματα 
(ειδικά μοντέλα), σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού 
καθώς και με Fan Coils για θέρμανση και ψύξη. Επίσης μπορούν να 
συνδυαστούν και με ήδη υπάρχον λεβητοστάσιο ή και με άλλες 
ανανεώσιμες πηγές όπως για παράδειγμα τα ηλιακά συστήματα για 
υποστήριξη θέρμανσης. 
Η αντλία θερμότητας επιπλέον λειτουργεί με σύστημα αντιστάθμισης 
για πιο οικονομική διαχείριση της θέρμανσης ή ψύξης ανάλογα με τις 

εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος.
Οι αντλίες στη λειτουργία τους είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αφού 

χρησιμοποιούνε οικολογικό ψυκτικό υγρό R-410A και έχουν μηδενικές 
εκπομπές ρύπων. Σημαντικά πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας είναι 

η αθόρυβη λειτουργία τους καθώς και το μικρό μέγεθος των μονάδων. 

Η αντλία θερμότητας είναι ένα εξελιγμένο μηχάνημα, που εκμεταλλεύεται την προσφερόμενη από το περιβάλλον θερμότητα και την αξιοποιεί 
για τη θέρμανση και το δροσισμό οποιασδήποτε κατοικίας.
Συνδυάζονται απόλυτα με τα συστήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης γιατί η απόδοσή τους αυξάνετε σημαντικά όταν απαιτείται νερό 
χαμηλής θερμοκρασίας.
Με εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα, από τους -22ºC έως και τους +53ºC, η αντλία Θερμότητας καθίσταται απόλυτα 
αξιόπιστη λύση για θέρμανση και δροσισμό-ψύξη, ακόμα και για τις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αντλίας θερμότητας είναι αδιαμφισβήτητα!

Καταναλώνοντας 2 kW ηλεκτρικής ισχύος
αποδίδει 8 θερμικά kW στην κατοικία.

Σε αυτήν την περίπτωση έχω COP=        =4
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Η τιμή του λίτρου του
πετρελαίου θέρμανσης έχει 

υπολογιστεί με τιμή 
μονάδας 0,95 €/λίτρο

και η τιμή του ρεύματος 
με 0,15 €/Kwh.

Όλα τα συστήματα 
συγκρίνονται με τις ίδιες 

συνθήκες λειτουργίας και με 
βαθμούς απόδοσης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ΚΕΝΑΚ και τις προδια-

γραφές του Eurovent.

Λέβητας Πετρελαίου + Ηλιακά για ΖΝΧ

Αντλία Θερμότητας + Ηλιακά για ΖΝΧ

Γεωθερμική Αντλία + Ηλιακά για ΖΝΧ

Αντλία Θερμότητας + Ηλιακά 
για Υποβοήθηση Ενδοδαπέδιας & ΖΝΧ



Η αβαθής γεωθερμία χρησιμοποιεί την αρχή της σταθερότητας της θερμοκρασίας της γης 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, για να 
ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία των χώρων ενός κτιρίου.
Η θερμοκρασία του υπεδάφους στην Ελλάδα, σε μερικά μέτρα βάθος παραμένει σταθερή, 
από 14 – 20ºC. Το «καύσιμο» λοιπόν στην αβαθή γεωθερμία προσφέρεται δωρεάν 
από τη γη, όπως και στην ηλιακή ενέργεια, ενώ το κόστος της περιορίζεται στην εγκατά-
σταση και λειτουργία του γεωθερμικού συστήματος. 
Η αξιοποίηση της θερμότητας του υπεδάφους γίνεται με συνδυασμό υδρόψυκτων αντλιών 
θερμότητας και του γεωεναλλάκτη θερμότητας εδάφους.

> Tη γεωθερμική αντλία θερμότητας νερού-νερού, που με την βοήθεια των δύο 
εναλλακτών της, προσάγει ζεστό ή κρύο νερό στην εσωτερική εγκατάσταση θέρμανσης-
ψύξης/δροσισμού (ενδοδαπέδια, μονάδες fan coil, σώματα χαμηλών θερμοκρασιών κ.α.).
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας παράγουν θερμοκρασίες της τάξης των 5 έως 
60ºC. Είναι ειδικά σχεδιασμένες για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης, αποδίδοντας 
τις προαπαιτούμενες θερμοκρασίες των 35 έως 48ºC, και ψύξης ή δροσισμού (7 έως 18ºC) 
εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης (COP έως 6,5) με τη χαμηλότερη κατανάλωση.
Για κάθε κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται από τον συμπιεστή, 
παράγονται περίπου 6,5 KW θερμότητας ανάλογα με τη διαμόρφωση της εγκατάστα-
σης. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται πάνω από 70% στους λογαριασμούς 
θέρμανσης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα και σε συνδυασμό με το 
χαμηλότερο κόστος συντήρησης και καθαρισμού.

Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣΓεωθερμία

Ένα πλήρες σύστημα αβαθούς γεωθερμίας 
αποτελείται εν γένει από τα παρακάτω τμήματα:

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το νερό αντλείται είτε από επιφανειακή πηγή (θάλασσα, λίμνη, 
ποτάμι) είτε από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα (μέσω γεώτρησης ή 
πηγαδιού). Αφού αποδώσει την ενέργειά του στο σύστημα, το νερό 
επιστρέφει στην πηγή από όπου αντλήθηκε.
Χρησιμοποιείται υπόγειο νερό από συμβατικές γεωτρήσεις ή/και 
επιφανειακό νερό (θάλασσας, λίμνης κ.α.) το οποίο αντλείται με 
υποβρύχιες αντλίες ή αντλίες αναρρόφησης και λειτουργεί ως πηγή 
θερμότητας.

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ζεύγη σωλήνων τύπου U τοποθετούνται μέσα σε γεωτρήσεις 
βάθους. Οι γεωτρήσεις εν συνεχεία πληρώνονται με ειδικό θερμο-
αγώγιμο μίγμα με σκοπό την μέγιστη μετάδοση ενέργειας από τα 
πετρώματα στο σύστημα και αντίστροφα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Εγκαθιστούμε στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας ένα οριζόντιο 
κλειστό κύκλωμα σωληνώσεων PE ειδικού τύπου για γεωθερμικές 
εφαρμογές (Geo-Flex), στο οποίο κυκλοφορεί ένα μίγμα νερού – 
γλυκόλης. Αυτός ο εξωτερικός γεωεναλλάκτης τοποθετείται σε μικρό 
βάθος (1,20 έως 1,50m), όπου δεν υπάρχουν θερμοκρασιακές 
εναλλαγές λόγω καιρικών συνθηκών, και καλύπτει μια επιφάνεια 
διπλάσια περίπου από την επιφάνεια που θέλουμε να θερμάνουμε.

Κατηγοριοποίηση Συστημάτων Αβαθούς Γεωθερμίας

> Tο γεωθερμικό εναλλάκτη (γεωεναλλάκτη), που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο (κλειστό ή ανοιχτό κύκλωμα δικτύου σωληνώσεων) 
αξιοποιώντας τη σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους για να δεσμεύσει θερμότητα μέσω του διαλύματος νερού – γλυκόλης που κυκλοφορεί 
στους σωλήνες.

Συνέπεια των παραπάνω είναι οι σωλήνες να πιστοποιούνται ως τελικό προϊόν 
από τους παρακάτω οργανισμούς:

·  ISO 9001 από τον TUV Γερμανίας.

·  ΕΒΕΤΑΜ Ελλάδας, SKZ Γερμανίας, AENOR Ισπανίας, CSA Καναδά, WRAS Μεγάλης Βρεττανίας, 

   ZIK  Κροατίας, GOST Ρωσίας,  SEPRO Ουκρανίας, ISS Σερβίας, για τις μηχανικές αντοχές του σωλήνα.

·  MPA-NRW Γερμανίας για τη διαπερατότητα των σωλήνων από το οξυγόνο.

Παράλληλα οι σωλήνες ελέγχονται από τα εργαστήρια του ΕΛΟΤ στους 110°C υπό πίεση 
σε δοκιμές μακράς διαρκείας.

Τα προϊόντα της σειράς Interplast              υπερ-
καλύπτουν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις Ευ-
ρωπαϊκές Νόρμες, τα παγκοσμίως αποδεκτά γερμανικά 
πρότυπα DIN, τα Ισπανικά UNE και τα βρετανικά BS.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι σωλήνες να μην πα-
ρουσιάσουν ούτε μια αστοχία στους τακτικούς εξα-
μηνιαίους ελέγχους που πραγματοποιούν επίσημα ινστι-
τούτα και αφορούν τυχαία δοκίμια από την παραγωγή 
και από τον αποθηκευτικό χώρο. 

Πιστοποιήσεις
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ΡΜΟΕ ΤΘ Η Σ ΤΑΕΙ ΣΛΤΝ

Α

ΡΜΟΕ ΤΘ Η Σ ΤΑΕΙ ΣΛΤΝ

Α

ΡΜΟΕ ΤΘ Η Σ ΤΑΕΙ ΣΛΤΝ

Α

ΟΒΠ ΟΥ ΗΗ ΘΚ ΗΑΙ ΣΛ ΗΗ

ΟΒΠ ΟΥ ΗΗ ΘΚ ΗΑΙ ΣΛ ΗΗ

ΟΒΠ ΟΥ ΗΗ ΘΚ ΗΑΙ ΣΛ ΗΗ

ΕΡΘ ΜΩ ΙΑΕΓ
ΕΡΘ ΜΩ ΙΑΕΓ
ΕΡΘ ΜΩ ΙΑΕΓ

Ι / ΑΟ ΥΤΜ ΟΣΙ ΝΤ ΟΑ ΜΜ ΙΟ ΕΤ ΣΥ
Α

Ι / ΑΟ ΥΤΜ ΟΣΙ ΝΤ ΟΑ ΜΜ ΙΟ ΕΤ ΣΥ
Α

Ι / ΑΟ ΥΤΜ ΟΣΙ ΝΤ ΟΑ ΜΜ ΙΟ ΕΤ ΣΥ
Α

1) Σχέδια Εφαρμογής Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης - Δροσισμού  
                                                                             (προϋπήρχε)

2)  Σχέδια Εφαρμογής Καλωδιώσεων - Αυτοματισμού
     Συστήματος                                                   (από 2-1-2012)

3)  Σχέδια Εφαρμογής Εγκατάστασης Μηχανοστασίου 
                                                                           (από 2-1-2012)

4)  Σχέδια Εφαρμογής Γεωθερμίας                     (από 2-1-2012)

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

SEPRO Ουκρανίας

ISS Σερβίας

ZIK Κροατίας

GOST Ρωσσίας

AENOR Ισπανίας

WRAS Μεγ. Βρετανίας

CSA Καναδά

SKZ Γερμανίας
(Γεωθερμίας)

MPA-NRW Γερμανίας

SKZ Γερμανίας

TUV Γερμανίας

www.interplast.gr


