
 

           

Αλαιπηηθή ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα                                                                        

< Εμνηθνλνκώ – απηνλνκώ > 

                                   Αλαιακβάλνπκε 
                      Όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ 
              < ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΤΣΟΝΟΜΩ > 
                                  Δώξν 
       Μία πιήξε ζχλζεζε επίπισλ θνπδίλαο 
                              αμίαο 2.000€ 

---- ή άιιν ηζάμην δψξν ---- 

Επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα λα ελεκεξσζείηε γηα ηα ΔΩΡΑ καο 



 

     

 



 

                                Αλαιακβάλνπκε 
         ηελ έληαμε ζαο ζην λέν πξφγξακκα 2021 

                                  ΔΩΡΕΑΝ 

Νέο ππόγπαμμα « εξοικονομώ – αυτονομώ 2021 »                             

- νέα κπιτήπια                                                                         
ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 

 Δωρεάν μθχανολογικι μελζτθ  

 Δωρεάν ςυγκζντρωςθ δικαιολογθτικϊν  

 Δωρεάν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ  

 Δωρεάν 2 ενεργειακζσ επικεωριςεισ 

 Δωρεάν 2 ενεργειακά πιςτοποιθτικά  

 Δωρεάν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν  

 Δωρεάν ζκδοςθ αδείασ μικρισ κλίμακασ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν  

 Δωρεάν επίβλεψθ και ςυντονιςμόσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν                                                                                                                                                                   

ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     

Νέν πξφγξακκα κακνχζ αλαθνίλσζε ην ΤΠΕΚΑ γηα ην 2021 πξνυπνινγηζκφ άλσ ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επξψ. Ο ρξφλνο έλαξμεο ηνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην δεχηεξν- ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο. ην λέν πξφγξακκα ζα δηαθνξνπνηεζεί ν ηξφπνο πνπ ίζρπε ζηα πξνεγνχκελα 

πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία άλνηγε ε πιαηθφξκα εηζαγσγήο ησλ αηηήζεσλ ή νπνία παξέκελε αλνηρηή ην πνιχ γηα κηζή ψξα θαη ζην δηάζηεκα απηφ 



 

φπνηνο πξφιαβε - πξφιαβε. ην λέν πξφγξακκα ζα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαηά πξνηεξαηφηεηα έληαμεο ζην πξφγξακκα.                                         
χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο enfe.gr ηα θξηηήξηα πνπ ζα ηεζνχλ ζα είλαη ζρεηηθά κε :                                                                                                  
1 . Tελ παιαηφηεηα ηνπ θηηξίνπ.                                                                                                                                                                                                                                                                  

2 .Toλ βαζκφ ελεξγεηαθήο σθειηκφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη.                                                                                                                                                                                                                             

3 .Σελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνχληνο.                                                                                                                                                                                                                                                        

4 .Σηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ αλά πεξηνρή.                                                                                                                                  

Εκείο ζηελ enfe.gr αλαιακβάλνπκε ππεχζπλα ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο 

ζαο , θαζψο θαη ηελ έληαμε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ζην πξφγξακκα 

εληειψο δσξεάλ.                                                                                                                                                  

Επηθνηλσλήζηε καδί καο ηαθηηθά γηα λα ελεκεξψλεζηε ζρεηηθά                        

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     

Αλαθαηλίδω νηθνλνκηθά ην ζπίηη κνπ κε ην πξόγξακκα : 
< ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΤΣΟΝΟΜΩ > 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΟΦΕΛΟ Α 
Από ηνλ ζπλδπαζκό θαηαζθεπήο ηωλ ελεξγεηαθώλ παξεκβάζεωλ 
ηνπ « εμνηθνλνκώ – απηνλνκώ » κε ηελ αλαθαίληζε ηνπ ζπηηηνύ ζαο 
(Μεξηθή ή νιηθή) από ηελ enfe.gr. 

ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 



 

Η εηαηξεία καο ιφγσ ηεο 40ρξνλεο εκπεηξίαο ζηηο εθαξκνγέο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο θαη ηηο θαηαζθεπέο θαηνηθηψλ, 
έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ηερλνγλσζία αθελφο λα εθηειέζεη άξηηα φιεο νη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη παξάιιεια λα 
ζαο πξνζθέξεη ωο δώξν θάπνηα ή θάπνηεο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ηνπ ζπηηηνύ ζαο πνπ επηζπκείηε νη νπνίεο δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα. Π.Υ.(Να αληηθαηαζηήζεη ηα παιηά έπηπια θνπδίλαο κε 1 ζχγρξνλε θηλεηζάηε θαη ιεηηνπξγηθή 
θνπδίλα ή νηηδήπνηε άιιν ή αλ πξφθεηηαη γηα νιηθή αλαθαίληζε λα ζαο κεηψζεη ην θφζηνο ηεο αλαθαίληζεο θαηά 40-50%. 

Η δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη απφ ηελ εηαηξεία καο ιφγσ ηνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθαίληζε ή ηα 
θαηαζθεπάδνπκε εκείο ή ηα εηζάγνπκε απεπζείαο απφ ην εμσηεξηθφ, άξα έρνπκε ρακειφ θφζηνο θαη απηφ καο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ιφγσ ηνπ φηη ζα αλαιάβνπκε φιν ην παθέην είηε λα ζαο πξνζθέξνπκε θάπνηα ζεκαληηθά δψξα είηε λα 
αλαθαηλίζεηε ην ζπίηη ζαο κε ζρεδφλ ην κηζφ θφζηνο. 

ηελ Enfe.gr κπνξνχκε λα ζαο ελεκεξψζνπκε αλαιπηηθά γηα ην ζπλνιηθφ 
νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηνλ πξναλαθεξφκελν ζπλδπαζκφ εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ. 

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     

Τη πξέπεη λα γλωξίδεηε 
ρεηηθά κε ην πσο ζα επηιέμεηε ηελ πιένλ θαηάιιειε θαη αμηφπηζηε εηαηξεία ε 
επαγγεικαηίεο ζηνπο νπνίνπο ζα αλαζέζεηε ηελ εθηέιεζε ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο « εμνηθνλνκψ - απηνλνκψ»                                                 

ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     



 

1 ) Αλαζέζηε κόλν ζε κηα αμηόπηζηε εηαηξεία ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλόινπ ηωλ ελεξγεηαθώλ 

παξεκβάζεωλ θαη όρη ηκεκαηηθά ζε πνιιαπιέο εηαηξείεο ή επαγγεικαηίεο. Καη απηό γηαηί  

Όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα θαιφ ζα ήηαλ ζην ζχλνιν ηνπο λα αλαιάβεη κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία θαη φρη δηάθνξεο 
εηαηξείεο παξαδείγκαηνο ράξε άιιε εηαηξεία λα αλαιάβεη ηα θνπθψκαηα άιιε εηαηξεία ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη άιιε ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ 
θαη απηφ δηφηη ην πξφγξακκα δελ πιεξψλεη κεκνλσκέλα θάζε εηαηξεία φηαλ απηή νινθιεξψζεη θάπνηα απφ ηηο παξεκβάζεηο ην πξφγξακκα 
πιεξψλεη Άπαμ δειαδή κηα θνξά θαη απαηηεί λα έρνπλ νινθιεξσζεί φιεο νη παξεκβάζεηο απφ φιεο ηηο εηαηξείεο πξνθείκελνπ λα πιεξσζνχλ, π.ρ. 
αλ αλαζέζεηε ζε κηα εηαηξεία ηελ ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ θαη ζε κηα άιιε εηαηξεία ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ςχμεο θαη ζέξκαλζεο, ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε αλ ππνζεηηθά ε εηαηξεία κε ηα αινπκίληα νινθιεξψζεη ηελ θαηαζθεπή δελ ζα πιεξσζεί αιιά ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη λα 
νινθιεξσζνχλ φιεο νη θαηαζθεπέο απφ φιεο ηηο εηαηξείεο, νχησο ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα θαηαηεζνχλ ηαπηφρξνλα φια ηα παξαζηαηηθά ζην 
πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ φινη καδί, αλ ινηπφλ ε δεχηεξε εηαηξεία είηε είλαη αλαμηφπηζηε είηε θαζπζηεξεί γηα δηάθνξνπο 
αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο είηε θάπνηα ζηηγκή κπινθάξεη γηα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ιφγν, απηφ φκσο πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία αινπκηλίσλ ε 
νπνία έρεη ηνπνζεηήζεη ήδε ηα αινπκίληα πξαθηηθά δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πιεξσζεί θαη λα πάξεη ηα ιεθηά ηεο δηφηη ε άιιε εηαηξεία 
θαζπζηεξεί θαη δηφηη ην πξφγξακκα πιεξψλεη Άπαμ θαη πιεξψλεη φινπο ηαπηφρξνλα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ινηπφλ ε εηαηξεία ινγηθά πξνθεηκέλνπ 
λα εηζπξάμεη ηα ρξήκαηα ηεο ζα επηθαιεζηεί ελδερνκέλσο φηη κε ππαηηηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ιφγσ ην φηη επέιεμε κία αλαμηφπηζηε εηαηξεία δελ 
κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ ηα νθεηιφκελα ζε απηήλ θαη ελδερνκέλσο ζα απαηηήζεη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηδηνθηήηε λα πιεξψζεη ηα παξαζηαηηθά θαη ζε 
πεξίπησζε ηνπ ηδηνθηήηε ηφηε κέζσ δηθαζηηθνχ νδνχ γηα ηαρεία πιεξσκήο ελδερνκέλσο λα απαηηήζεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ, ηελ 
εμφθιεζε ηεο δαπάλεο άξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηέηνηνπ είδνπο θαηάζηαζεο ν θάζε ηδηνθηήηεο γηα λα έρεη ην θεθάιη ηνπ ήζπρν ζα πξέπεη 
λα αλαζέζεη φιεο ηηο παξεκβάζεηο ζε κία εηαηξεία ε νπνία ζα έρεη ηελ θεληξηθή επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ θαηαζθεπή φισλ ησλ εξγαζηψλ. 

Αλ ινηπόλ αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ 5-6 επαγγεικαηίεο ε ζπλεξγεία (αλά θαηεγνξία εξγαζίαο) θαη δελ ππάξρεη απόιπηνο 
ζπληνληζκόο, ζπλέπεηα, ππεπζπλόηεηα θαη επαγγεικαηηζκόο κεηαμύ ηνπο ,ζε απηή ηελ πεξίπηωζε δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα θαη 
αδηέμνδα κε ζπλέπεηα λα πξνθύπηνπλ πξνζηξηβέο κεηαμύ ηωλ επαγγεικαηηώλ κε απνηέιεζκα είηε θάπνηεο εξγαζίεο λα παξακείλνπλ 
εκηηειήο είηε λα εθηειεζηνύλ κε θαθνηερλίεο είηε ην πξόγξακκα λα κελ εθηακηεύζεη ηα ρξήκαηα γηα θαλέλαλ , κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. 

2 ) Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη άξηζηε ηερλνγλωζία θαζώο θαη εκπεηξία γηα λα εθηειέζεη 

κε επηηπρία ηηο ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

Η επηηπρεκέλε εθηέιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ εμνηθνλνκψ δελ είλαη κηα εχθνιε ππφζεζε θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ επηινγή ελφο 
Μπνγηαηδή ηνλ νπνίνλ ζα επηιέμεηε γηα λα βάςεη ην ζπίηη ζαο. 

Π.ρ. Σν λα ηνπνζεηεζεί κία αληιία ζεξκφηεηαο δελ είλαη 1 πξντφλ ην νπνίν απιά ην βάιεηο ζηελ πξίδα θαη ζα δνπιέςεη. Η αληιία ζεξκφηεηαο είλαη 1 
πξντφλ ππεξπςειήο ηερλνινγίαο ην νπνίν αληιεί ελέξγεηα απφ ην πεξηβάιινλ γη απηφ θαη πξνζθέξεη ΔΩΡΕΑΝ ελέξγεηα. Η αληιία ζεξκφηεηνο ζαο 



 

πξνζθέξεη 5 κνλάδεο ελέξγεηαο απφ ηηο νπνίεο ηηο 4 ηηο αληιεί απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο απνδίδεη ζην ρψξν ζαο δσξεάλ θαη κφλν 1 κνλάδα 
θαηαλαιψλεηαη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηνπ ζπηηηνχ ζαο. 

Γηα λα απνδψζεη φκσο ηα κέγηζηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην ζσζηφ ζεκείν, ζηνλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ, φιεο νη ζσιελψζεηο ζα πξέπεη 
λα έρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηνκέο, λα ζπλδεζεί επηπιένλ κε bufer γηα απνζήθεπζε δεζηνχ λεξνχ, ην δίθηπν δηαλνκήο λεξνχ ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο θαη δηαηνκέο, νη απηνκαηηζκνί θαη πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ε ειεθηξηθή ζχλδεζε ζα 
πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο κνλάδνο θαη ησλ ειεθηξηθψλ εμαξηεκάησλ , θαζψο θαη άιιεο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. 

Αληηιακβάλεζζε ινηπφλ φηη αλ ην πξντφλ δελ ηνπνζεηεζεί ζσζηά εθηφο ηνπ φηη δελ ζα έρεηε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, θηλδπλεχεη αλ π.ρ . 
θάπνηνη απηνκαηηζκνί δελ έρνπλ ζπλδεζεί ζσζηά λα πξνθιεζεί ζνβαξή βιάβε ζην κεράλεκα θαη ην θφζηνο επηζθεπήο λα είλαη ηεξάζηην θαη εθηφο 
απηνχ ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα κελ ζαο θαιχςεη κε ηελ εγγχεζε. 

Δείηε κεξηθά απφ ηα video κε έξγα καο πνπ έρνπκε αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα καο enfe.gr θαζψο θαη ζην youtube. 

3 ) Η θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πνύ αλαιακβάλεη έξγα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηηο απαηηνύκελεο πηζηνπνηήζεηο θαηά CE 

Έλα πξψην παξάδεηγκα ινηπφλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνππφζεζε είλαη ε εηαηξεία ε νπνία ζα 
αλαιάβεη ην πξφγξακκα ηελ εθηέιεζε ησλ παξεκβάζεσλ λα είλαη κηα πηζηνπνηεκέλε θαηά CE θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, εηδηθφηεξα ην πξφγξακκα 
πξνθεηκέλνπ λα πιεξψζεη ηηο πξνκεζεπηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο δεηάεη απφ ηηο εηαηξείεο δεθάδεο εμεηδηθεπκέλεο πηζηνπνηήζεηο αθξηβήο θαη 
απφιπηεο πεξηγξαθέο επξχηεξεο πηζηνπνηήζεηο γηα θάζε πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην πσο αθξηβψο 
ζα είλαη θαηά U ε εμνηθνλφκεζε ε νπνία ζα παξέρεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξνηφλ, πηζηνπνίεζε θαηά CE θαη ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ 
πξντφλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ : 1 ) Δελ εγθξίλεη κε πηζηνπνηεκέλα πξνϊόληα, 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ : 2 ) Δελ εγθξίλεη πξνϊόληα πνύ δελ επηηπγράλνπλ ηνύο ελεξγεηαθνύο ζηόρνπο 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ : 3 ) Δελ εθηακηεύεη ρξήκαηα ζε κε πηζηνπνηεκέλεο εηαηξείεο , θαζώο θαη ζε νπνίεο δελ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν Κ.Α.Δ. 
ζηελ εθνξία πνπ λα ηεο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εθηεινύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. 

4 ) Η θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ζα πξέπεη απαξαηηήηωο λα δηαζέηεη ηελ απαηηνύκελε 

ξεπζηόηεηα 

ΕΝΑ ΗΜΑΝΣΙΚΟ πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εηαηξείαο έρεη ζρέζε κε ηελ ξεπζηφηεηα ηελ νπνία ζα πξέπεη 
λα δηαζέηεη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία νχησο ψζηε λα θαηαθέξεη λα νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα δειαδή φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε 

https://enfe.gr/
https://www.youtube.com/channel/UCBaUgVMD5kzMJvscjt_l7Gw


 

ην δεκφζην δελ πιεξψλεη ακέζσο ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη πξψηα λα νινθιεξσζνχλ φιεο νη 
εξγαζίεο, λα εθδνζνχλ ηα ελεξγεηαθά θαη παληφο είδνπο πηζηνπνηεηηθά θαη παξαζηαηηθά φια απηά ζηελ ζπλέρεηα λα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά ζην 
πξφγξακκα θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ φιε απηή ηελ ραξηνχξα ηελ νπνία ζα θαηαζέζεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ε νη 
πξνκεζεπηέο λα κελ ππάξρεη έζησ θαη ην παξακηθξφ ιάζνο θαη ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο εθφζνλ νινθιεξσζνχλ θαη θαηαηεζνχλ φια ηα 
πξναλαθεξφκελα ζην πξφγξακκα ζηελ ζπλέρεηα κε θαζπζηέξεζε κεξηθψλ κελψλ πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα λα ειέγμεη δηεμνδηθά φια ηα 
παξαζηαηηθά θάπνηα ζηηγκή ζα θαηαζέζεη ηα ρξήκαηα ζηελ θαηαζθεπάζηξηα πξνκεζεπηηθή εηαηξεία.Όπσο ζα γλσξίδεηε ζήκεξα ην κεγάιν 
πξφβιεκα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε ξεπζηφηεηα, θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ εμνηθνκψ φπνπ ε πιεξσκή ησλ θαηαζθεπαζηψλ - 
πξνκεζεπηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 6 κήλεο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα έρεη ηελ νηθνλνκηθή 
δπλαηφηεηα θαη ηηο αληνρέο λα δηαζέζεη ηα ρξήκαηα ηεο θαη λα πεξηκέλεη κεηά απφ 6 κήλεο λα ηα εηζπξάμεη. 

Δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηα εηαηξία κε νξηαθή ξεπζηφηεηα αλαιακβάλεη θάπνην έξγν, φκσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ιφγσ 
ελδερνκέλσο θαη αζηάζκεησλ παξαγφλησλ λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζεη ην έξγν κε ζπλέπεηα ην έξγν λα κείλεη εκηηειέο. ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φπνπ ε ρξεκαηνδνηηθή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην < εμνηθνλνκψ > δεκηνπξγνχληαη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα δηφηη :                                                                                                                                                                                                                       

1.ην έξγν δελ νινθιεξώλεηαη 

2 .άιιε εηαηξεία δελ αλαιακβάλεη ην έξγν από ηε κέζε                                                                                                                                                                            

3 .ην πξόγξακκα δελ εθηακηεύεη ρξήκαηα. 

Άξα : πεξηπέηεηεο θαη αδηέμνδα. 

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 

                 2 )  ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ                                                                                                                                                                         

www.enfe.gr     email: fine-eurohome@hotmail.com    τθλ: 6932 340645 & 210 2828977 
 

http://www.enfe.gr/
mailto:fine-eurohome@hotmail.com


 

 ΡΟΣΦΟΑ – Δείτε όλεσ τισ εργαςίεσ τουπρογράματοσ 
2 )  ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ  Ροφ επιδοτοφνται από το πρόγραμμα <Εξοικονομϊ – αυτονομϊ >    

ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΩΝ.   

                                               ασ ενθμερϊνουμε:  

1) Ροιζσ είναι οι απαιτιςεισ του προγράμματοσ « εξοικονομϊ » προκειμζνου να 

εκταμιεφςει τα χριματα.  

2) ποιά είναι τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά των προϊόντων (ξεχωριςτά για κάκε 

παρζμβαςθ) που κα τοποκετθκοφν ςτο ζργο ςασ οφτωσ ϊςτε :                                                                                          

α) να εγκρικοφν από το πρόγραμμα,                                                                                                                          

β) να αποκτιςετε πιςτοποιθμζνα προϊόντα υψθλϊν προδιαγραφϊν αποδοτικά, με αντοχι 

και διάρκεια ςτο χρόνο.  

3 ) με ποιόν τρόπο κα πρζπει να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ (ξεχωριςτά για κάκε παρζμβαςθ) 

από τουσ τεχνίτεσ οφτωσ ϊςτε :                                                                                                                                        

α) να επιτευχκοφν οι ενεργειακοί ςτόχοι,                                                                                                                

β) να παραλάβετε ζνα  βζλτιςτο , ποιοτικό και διαχρονικό αποτζλεςμα.                                       



 

    ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     

ΓΕΝΙΚΘ ΕΝΘΜΕΩΣΘ 

--Σο πρόγραμμα « εξοικονομϊ -αυτονομϊ » επιδοτεί προϊόντα και εργαςίεσ ιδιαίτερων απαιτιςεων με 

ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ και με τθν δζςμευςθ να επιτευχκοφν ςυγκεκριμζνοι ενεργειακισ ςτόχοι  που αφοροφν 

τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ. 

--Επειδι το ηθτοφμενο για τον ωφελοφμενο του προγράμματοσ δεν είναι μόνο θ επίτευξθ των ενεργειακϊν ςτόχων 

κα πρζπει παράλλθλα τα προϊόντα που κα τοποκετθκοφν να διακζτουν εξελιγμζνεσ τεχνικζσ και ποιοτικζσ 

προδιαγραφζσ που να παραπζμπουν ςε ποιοτικά προϊόντα που κα διαςφαλίηουν ικανοποιθτικό αποτζλεςμα ,αντοχι 

και διάρκεια ςτο χρόνο. 

-- Επειδι ςυμβαίνει πολλζσ φορζσ πολφ καλά προϊόντα να τοποκετοφνται από ακατάλλθλουσ τεχνίτεσ με ςυνζπεια το 

αποτζλεςμα να είναι κακισ ποιότθτοσ   

                                                                        Γι αυτοφσ τουσ λόγουσ   

Η εταιρία μασ « energy fine eurohome » με βάςθ τθ μακροχρόνια εμπειρία και γνϊςθ ςτισ εφαρμογζσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, ςτθν ςυνζχεια κα ςασ περιγράψουμε με λεπτομζρειεσ τα πλζον βζλτιςτα προϊόντα που  χρθςιμοποιοφμε 

,τισ τεχνικζσ και ποιοτικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν κακϊσ και τουσ τρόπουσ με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ εκτελοφμε 

τισ εργαςίεσ οι οποίεσ αφοροφν τθν εφαρμογι και τοποκζτθςθ των προϊόντων… ςφμφωνα με το δόγμα μασ :                                                      

« καλισ ποιότθτασ προϊόντα + καλισ ποιότθτασ εργαςία = άρτιο αποτζλεςμα 

Η παροφςα αποτελείται από 2 ενότθτεσ :  



 

1) από τθν περιλθπτικι περιγραφι εκτζλεςθσ εργαςιϊν  ( Π.Π.Ε.Ε. ) όπου περιλαμβάνονται περιλθπτικά εργαςίασ 

που κα εκτελεςτοφν βάςει των εγκρίςεων και απαιτιςεων του προγράμματοσ και  

2 ) από τθν αναλυτικι περιγραφι εκτζλεςθ εργαςιϊν ( Α.Π.Ε.Ε.)  όπου εκεί περιγράφονται αναλυτικά και με 

λεπτομζρειεσ οι τεχνικζσ και ποιοτικζσ προδιαγραφζσ των προϊόντων κακϊσ και αναλυτικά ο τρόποσ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν και εφαρμογισ των προϊόντων. 

                                 Ρεριλθπτικι Ρεριγραφι Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν  ( Ρ.Ρ.Ε.Ε. )  

              (Εδϊ αναφζρονται οι εργαςίεσ όπωσ επακριβϊσ αυτζσ περιγράφονται ςτο « ζντυπο παρεμβάςεων » του προγράμματοσ       

1 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4 ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                              Αναλυτικι Ρεριγραφι Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν ( Α.Ρ.Ε.Ε.)        

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : Ολεσ τισ εργαςίεσ του προγράμματοσ πϊσ πρζπει 

να εκτελεςτουν κακϊσ και ποια υλικά και προιόντα κα 

χρθςιμοποιθκοφν. 



 

1 )  Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ - 

ψφξθσ  με τοποκζτθςθ αντλίασ κερμότθτοσ.  
                                              ( Γενικι ενθμζρωςθ ςχετικά με το προϊόν)  

-- Η Αντλία κερμότθτασ είναι 1 εξελιγμζνο προϊόν υψθλισ τεχνολογίασ το οποίο παρζχει ταυτόχρονα και κζρμανςθ 

και ψφξθ.  

--Σο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ζναντι όλων των υπολοίπων προϊόντων που παράγουν κζρμανςθ είναι ότι ςτθν 

κατανάλωςθ τθσ είναι αςυγκρίτωσ πιο οικονομικό προϊόν .                                                                                                                                

-- Η Αντλία κερμότθτασ αντλεί τθν  ενζργεια που αποδίδει ςτο χϊρο από το περιβάλλον κακϊσ το περιβάλλον 

παρζχει δωρεάν ενζργεια. 

ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     

                                                                                                                                                                                               -- Πιο 

υγκεκριμζνα αποδίδει ςτο χϊρο 5 μονάδεσ ενζργειεσ από τισ οποίεσ τισ 4 τισ αντλεί από το περιβάλλον και τισ 

αποδίδει δωρεάν ςτο χϊρο και τθν 1 μονάδα τθν κατανάλωνει από τον θλεκτρικό ρεφμα του χϊρου (ςπιτιοφ).             -

-- Η λειτουργία τθσ αντλίασ κερμότθτοσ είναι διαφοροποιθμζνθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ μονάδεσ παραγωγισ 

κζρμανςθσ.                                                                                                                                                                                                          

-- Πιο ςυγκεκριμζνα δεν τθν ανοιγοκλείνουμε κακθμερινά όπωσ το καλοριφζρ πετρελαίου.                                                                      

-- Σθν ανοίγουμε το Νοζμβριο, τοποκετοφμε τθν επικυμθτι κερμοκραςία που κζλουμε ( π.χ.22 βακμοφσ) και ςτθν 

ςυνζχεια τθν κλείνουμε τον Απρίλιο. (Εκτόσ αν απουςιάςουμε από το χϊρο για χρονικό διάςτθμα πζραν των 10 



 

θμερϊν). το διάςτθμα από το Νοζμβριο ζωσ τον Απρίλιο ζχουμε ςτο χϊρο μασ ςε 1 ςτακερι κερμοκραςία 24 ϊρεσ 

το εικοςιτετράωρο (μζρα - νφχτα).   

 

 

 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 ΘΕΡΜΑΝΗ – ΨΤΞΗ ΜΕ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΟ 

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
(Αναρτθμζνα ςτό youtube- pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

   
Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ )                                                                           

https://enfe.gr/antlies-thermotitas 
 
 

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
(Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ 
www.enfe.gr )  
   
Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ )                                                                        
 
 

https://enfe.gr/antlia-thermothtas-se-anakainish 
 

 

http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/antlies-thermotitas
http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/antlia-thermothtas-se-anakainish


 

  

 Ππωσ διαφαίνεται από τα γραφιματα το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ Α.Θ.είναι :                                                                                                      

---- το ½ από τον λζβθτα φυςικοφ αερίου  

---- το 1/3 από τον λζβθτα πετρελαίου 

            

                     Ρροδιαγραφζσ του προϊόντοσ που επιλζγουμε να χρθςιμοποιοφμε από τθν enfe.gr.  



 

Ποιζσ είναι οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ και οι ποιοτικζσ προδιαγραφζσ του προϊόντοσ, οφτωσ ϊςτε να διαςφαλίηονται 

α) θ ικανοποιθτικι λειτουργία και απόδοςθ του μθχανιματοσ                                                                                                                       

β ) θ μακροχρόνια λειτουργία του χωρίσ προβλιματα και αβλαβζσ.  

1 ) Αντλία κερμότθτοσ ενιαίου τφπου (μονομπλόκ). Μια εξωτερικι ςυςκευι (χωρίσ εςωτερικι μονάδα) που να 

περιλαμβάνει ψυχροςτάςιο και κυκλοφορθτι.  

2 ) Αντλία κερμότθτασ μεςαίων κερμοκραςιϊν με κερμοκραςία προςαγωγισ νεροφ  60-65οC. Όταν πρόκειται να 

ςυνδεκεί με ενδοδαπζδια κζρμανςθ είτε με ςϊματα fan-coils είναι ικανοποιθτικι και θ αντλία εωσ 55 βακμουσ. Όταν 

όμωσ τθν ςυνδζςουμε με ςϊματα καλοριφζρ για να ζχουμε απόδοςθ χρειαηόμαςτε μεγαλφτερθ κερμοκραςία 

προςαγωγισ δθλαδι 60-65οC. 

3 ) Να περιλαμβάνει επϊνυμου εργοςταςίου ςυμπιεςτι κατά προτίμθςιν Copeland θ rotary   Αμερικισ. 

4 ) Να περιλαμβάνει επϊνυμου εργοςταςίου βαλβίδα εκτόνωςθσ κατά προτίμθςθ emerson Αμερικισ θ ALCO 

Γερμανίασ 

5 ) Να περιλαμβάνει επϊνυμου εργοςταςίου εναλλάκτθ κατά προτίμθςθ wolvotine Αμερικισ (ο οποίοσ δεν φράηει)  

6 ) Να ζχει COP μεγαλφτερο από 4. (Πρακτικά COP είναι ο τφποσ που περιγράφει τον λόγο αποδιδόμενθ ενζργεια 

/κατανάλωςθ. Δθλαδι : μία αντλία κερμότθτασ  με COP  4 ςθμαίνει ότι αποδίδει ςτο χϊρο 4 μονάδεσ ενζργειασ και 

καταναλϊνει μόνο 1μονάδα.  

7 ) Να υπάρχει από τθν ειςαγωγικι εταιρία πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ με πλιρθ ανταλλακτικά και γραπτι εγγφθςθ 

τουλάχιςτον πζντε ετϊν.  

                                              ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΘ ΤΘΣ ΜΟΝΑΔΟΣ   



 

Η αντλία κερμότθτοσ είναι ότι καλφτερο και οικονομικότερο κυκλοφοράει ςχετικά με τθν κζρμανςθ. Είναι ζνα προϊόν 

υψθλισ τεχνολογίασ και θ τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ του απαιτοφν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. Σο ςυνεργείο που κα 

τοποκετθκεί το προϊόν κα πρζπει να είναι εξειδικευμζνο, και να ζχει εκπαιδευτεί ςε πάρα πολλά ςεμινάρια και 

δοκιμζσ. Σοποκζτθςθ από μθ εξειδικευμζνο προςωπικό εγκυμονεί κινδφνουσ, το μθχάνθμα να μθν αποδίδει κακϊσ 

και να δθμιουργθκεί ςοβαρι βλάβθ.  

Για να ζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι απόδοςθ και οικονομία θ αντλία κερμότθτασ κακϊσ και να μθν παρουςιάηει 

προβλιματα τα επόμενα χρόνια λειτουργίασ τθσ κα πρζπει :  

1 ) Σφνδεςθ εν ςειρά με δοχείο αδράνειασ ( buffer ) 

Να ςυνδεκεί εν ςειρά με δοχείο αδράνειασ ( buffer ) . ( Όπωσ κα δείτε ςτο κατϊτερο γράφθμα) .                                    

Σο δοχείο αδράνειασ είναι ζνα πολφ καλά μονωμζνο δοχείο και ςκοπόσ του είναι θ αποκικευςθ ηεςτoφ νεροφ.                

Κατά τθν λειτουργία τθσ αντλίασ κερμότατοσ το παραγόμενο ηεςτό νερό αποκθκεφεται ςτο δοχείο αδράνειασ και 

ςτθν ςυνζχεια μζςω του κυκλοφορθτι μεταφζρεται ςτα ςϊματα καλοριφζρ. Αυτό βοθκάει τθν αντλία κερμότθτοσ να 

δουλζψει ξεκοφραςτα, να μθν πιζηετε τισ ϊρεσ που το ςφςτθμα απαιτεί περιςςότερθ παροχι νεροφ διότι ιδθ ζχει 

αποκθκεφςει εφεδρείεσ νεροφ, επίςθσ θ Αντλία κερμότθτοσ δεν ανοιγοκλείνει ςυνζχεια ανά μικρά χρονικά 

διαςτιματα άρα δουλεφει ξεκοφραςτα, και επιπλζον εκμεταλλεφεται τισ ϊρεσ του νυχτερινοφ ρεφματοσ που είναι 

φκθνότερο για να αποκθκεφςει νερό φκθνότερα.                                                                                                                                         

--Γενικά το δοχείο αδράνειασ βοθκάει το μθχάνθμα να δουλεφει πιο ξεκοφραςτα ,αυτό ςθμαίνει ότι αποδίδει 

καλφτερα, δεν πακαίνει βλάβεσ, και αυξάνει ςθμαντικά θ διάρκεια ηωισ του. 

Πάρα πολλοί ςυνδζουν τθν αντλία κερμότθτοσ απευκείασ ςτο κφκλωμα. ε αυτι τθν περίπτωςθ θ αντλία κα 

λειτουργιςει βζβαια, όμωσ δεν κα ζχει τθν απαιτοφμενθ απόδοςθ, κα ζχει μεγαλφτερο κόςτοσ λειτουργίασ, και κα 

πακαίνει εφκολα ηθμιζσ. 



 

                                                               ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΑΦΘΜΑ 

   

2 ) Καταςκευι του δικτφου ςωλθνϊςεων παροχισ ηεςτοφ νεροφ προσ τα ςϊματα καλοριφζρ.  

Σο ςφςτθμα κζρμανςθσ προκειμζνου να ζχει το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα και τθν μζγιςτθ απόδοςθ κα πρζπει το 

κάκε ςϊμα καλοριφζρ να ζχει ξεχωριςτό (δικό του) δίκτυο προςαγωγισ και επιςτροφισ ηεςτοφ νεροφ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα για κάκε κερμαντικό ςϊμα ξεχωριςτά κα πρζπει να ξεκινάει από το Κολεκτζρ μια ςωλινωςθ 

προςαγωγισ ηεςτοφ νεροφ προσ το ςϊμα και ςτθν ςυνζχεια  από το ςϊμα μία επιςτροφι ηεςτοφ νεροφ προσ το 



 

Κολεκτζρ. Κατ αυτόν τον τρόπο θ κερμοκραςία προςαγωγισ του νεροφ κα είναι για όλα τα ςϊματα ςτακερι (60ο c ) 

άρα τα ςϊματα κα ηεςταίνουν ομοιόμορφα.  ( ΔΕΙΣΕ ΣΟ ΚΑΣΩΣΕΡΩ ΓΡΑΦΗΜΑ )  

 

 

 



 

Πολλοί καταςκευαςτζσ ςυνδζουν με 1 δίκτυο εν ςειρά 2-3 ςϊματα καλοριφζρ. Δθλαδι ειςάγουν από το κολεκτζρ το 

ηεςτό νερό ςτο 1ο ςϊμα, ςτθν ςυνζχεια ςυνδζουν και το 2ο  ςϊμα και ςτθν ςυνζχεια και το 3ο ςϊμα και τζλοσ 

επιςτροφι του νεροφ προσ το κολεκτζρ. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ κερμοκραςία προςαγωγισ νεροφ ςτο 1ο 

ςϊμα κα είναι 60ο C ςτο 2ο  ςϊμα 45ο C και ςτο 3ο C ςϊμα 30ο .                                                                                                              

ε αυτιν τθν περίπτωςθ όμωσ τα ςϊματα δεν κα ηεςταίνουν ομοιόμορφα, το 1ο ςϊμα κα ηεςταίνει καλά, το 2ο ςϊμα 

μζτρια, και το 3ο  ςϊμα ελάχιςτα.                                                                                                                                                            

Ειδικότερα δε όταν τα ςϊματα ςυνδεκοφν με αντλία κερμότθτασ ι οποία λειτουργεί με χαμθλότερθ κερμοκραςία 

από τον καυςτιρα πετρελαίου εάν τα ςϊματα ςυνδεκοφν παράλλθλα θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ κα είναι 

προβλθματικι, κα ζχουμε μεγαλφτερθ κατανάλωςθ και λιγότερθ ηζςτθ.  ( ΔΕΙΣΕ ΣΟ ΚΑΣΩΣΕΡΩ ΓΡΑΦΗΜΑ ) 

 



 

3 ) Υπερδιαςταςιολόγθςθ των κερμαντικϊν ςωμάτων . 

Παράδειγμα : Ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να ηεςτάνουμε ζνα διαμζριςμα 90 τ.μ. και για να επιτευχκεί αυτό 

απαιτοφνται 10.000 κερμίδεσ kcal (για κερμοκραςία προςαγωγι νεροφ 70ο ). Θα πρζπει δθλαδι να τοποκετιςουμε 

κερμαντικά ςϊματα 10.000 κερμίδων. Αν το ςφςτθμα ςυνδεκεί με αντλία κερμότθτοσ θ κερμοκραςία προςαγωγισ 

νεροφ κα είναι χαμθλότερθ 60ο . τιν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κάνουμε μία μικρι υπζρ διαςταςιολόγθςθ των 

ςωμάτων, τοποκετοφμε δθλαδι λίγο μεγαλφτερα ςϊματα 13.000 κερμίδων.                                                                                     

Κατ αυτόν τον τρόπο διαςφαλίηουμε ότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κα ζχουμε το ίδιο αποτζλεςμα, και επιπλζον 

αυξάνοντασ λίγο τα ςϊματα επιτρζπουμε ςτθν αντλία κερμότθτοσ να λειτουργεί πιο ξεκοφραςτα, ςε χαμθλότερθ 

κερμοκραςία προςαγωγισ νεροφ, ςυνεπϊσ κα ζχουμε και μικρότερθ δαπάνθ δεδομζνο ότι όςο πιο χαμθλι 

κερμοκραςία νεροφ παράγει θ αντλία κερμότθτοσ τόςο πιο οικονομικότερθ γίνεται 

                                      ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ 

  
        



 

Οι αντλίεσ κερμότθτασ New Energy αποτελοφν τον πλζον αποδοτικό, οικονομικό και οικολογικό τρόπο κζρμανςθσ. Σεκμθριωμζνα 
μάλιςτα, από τον πλζον επίςθμο και αδιαμφιςβιτθτο φορζα, το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο. 

    Η οικονομικι τουσ λειτουργία οφείλεται ςτο ότι το θλεκτρικό ρεφμα που καταναλϊνουν είναι αποκλειςτικά για τθν κίνθςθ ςυμπιεςτι 
και ανεμιςτιρα. Αποδίδουν 4 φορζσ περιςςότερθ ενζργεια από αυτιν που καταναλϊνουν, επιτυγχάνοντασ οικονομία ζωσ και 80%. 

    Οι αντλίεσ κερμότθτασ δεν παράγουν, αλλά δεςμεφουν κερμότθτα από το περιβάλλον, με τθν οποία παράγουν ηεςτό νερό για 
κζρμανςθ ι κατανάλωςθ, ενϊ με τθν αναςτροφι τθσ λειτουργίασ τουσ, μποροφν να προςφζρουν ψφξθ/δροςιςμό. 

    Οι αντλίεσ κερμότθτασ New Energy υπερζχουν γιατί ζχουν κορυφαίεσ αποδόςεισ, είναι οι μόνεσ ανοξείδωτεσ τθσ αγοράσ και ωσ 
γνιςιεσ αντλίεσ κερμότθτασ είναι monobloc (χωρίσ εςωτερικι μονάδα) και εγκακίςτανται πολφ εφκολα από ζνα απλό κερμοχδραυλικό, 
ςε 1-2 θμζρεσ. Διακζτουν κορυφαίο εξοπλιςμό, ςυνοδευόμενεσ πάντα από τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ Biochem Αρβανιτίδθσ Α.Ε. 

Πλα τα εξαρτιματα τουσ προζρχονται από τα πιο κορυφαία εργοςτάςια ςτον κόςμο όπωσ :                                                                                                                                                                                                        
1 ) Σόν καλφτερο ςυμπιεςτι παγκοςμίωσ, Copeland Αμερικισ (scroll).                                                                                                                                                                                   
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωςθσ EMERSON Αμερικισ - ALCO Γερμανίασ θλεκτρονικι                                                                                                                                                                                  
3. Εναλλάκτθσ υψθλισ απόδοςθσ που δε φράηει (tube-in-shell), Wolverine Αμερικισ. 

 
 



 

 

Ζχουν μζςο χρόνο ηωισ 2-3 φορζσ μεγαλφτερο από άλλα ςυςτιματα κζρμανςθσ.                                                                                                                                                              
Όλεσ οι αντλίεσ ςυνοδεφονται από γραπτι εγγφθςθ τριϊν ετϊν για το ςυμπιεςτι και δφο ετϊν για τα υπόλοιπα μζρθ. Είναι ενιαίεσ 
μονάδεσ (monoblock) με ςφνδεςθ ευκολότερθ και από ζναν κοινό λζβθτα, χωρίσ τθν απαίτθςθ ειδικοφ εξοπλιςμό και γνϊςεισ ψυκτικοφ. 
Ραράλλθλα υπάρχει πλιρθσ τεχνικι υποςτιριξθ για ότι και αν ςυμβεί, με ανταλλακτικά και εξειδικευμζνο προςωπικό. 

 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΘΤΘ   με  παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ χωρίσ απαίτθςθ 

ςερπαντίνασ, κερμοκραςίασ 55οC (rotary) ι 65οC (scroll).                                                                                                                                                                                                                   

υνεργάηονται χωρίσ μετατροπζσ, με κοινά ςϊματα, ενδοδαπζδια κζρμανςθ ι fan coils                                                                                                                                                                                          

Ωσ γνιςιεσ αντλίεσ κερμότθτασ είναι ενιαίου τφπου (monobloc), χωρίσ εςωτερικι μονάδα. κερμοκραςίασ ζωσ και 60οC 1.                                                                                                                                                                                                       

χεδιαςμζνεσ εξ' αρχισ, πρωτίςτωσ για κζρμανςθ αντί ψφξθσ (κλιματιςτικά). Ευκολότερθ εγκατάςταςθ.                                                                                                                                                  

Δεν απαιτοφν εξοπλιςμό και γνϊςεισ ψυκτικοφ (όπωσ οι διαιροφμενεσ).                                                                                                                                                                                               

Λιγότερθ όχλθςθ. Δεν δεςμεφουν εςωτερικό χϊρο (όπωσ οι διαιροφμενεσ).                                                                                                                                                                      

Aποτελοφνται από:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 ) Σόν καλφτερο ςυμπιεςτι παγκοςμίωσ, Copeland Αμερικισ (scroll).                                                                                                                                                                                                        

2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωςθσ EMERSON Αμερικισ - ALCO Γερμανίασ ι θλεκτρονικι                                                                                                                                                                                    

3. Εναλλάκτθσ υψθλισ απόδοςθσ που δε φράηει (tube-in-shell), Wolverine Αμερικισ.                                                                                                                                                                   

4. Ανοξείδωτο περίβλθμα αντί βαμμζνθσ λαμαρίνασ, για απεριόριςτθ αντοχι.                                                                                                                                                                                                 

5. Οικολογικό ψυκτικό υγρό (R407C), που δεν καταςτρζφει το περιβάλλον. 

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ DC INVERTER monobloc                                                                                                                                                                       

Προορίηονται για ψφξθ - κζρμανςθ, Για απόλυτα ακόρυβθ λειτουργία και χωρίσ τθν απαίτθςθ μεγάλων δοχείων αδρανείασ                                                                                           

1. Με ROTARY ςυμπιεςτζσ κορυφαίων οίκων, για μεγαλφτερθ αξιοπιςτία ςτο ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο φορτίο                                                                                                                                         

2. Ηλεκτρονικι βαλβίδα εκτόνωςθσ                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

3. Πλακοειδι ι ςωλθνωτό εναλλάκτθ για άμεςθ απόδοςθ                                                                                                                                                                                                                                        

4. Οικολογικό ψυκτικό 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΥΞΘ - ΘΕΜΑΝΣΘ & ΗΝΧ Πολυκατοικίεσ, Σουριςτικά καταλφματα, Νοςοκομεία, τρατόπεδα, χολεία, 

Εκκλθςίεσ, Καταςτιματα, Γραφεία, υνεργάηονται χωρίσ μετατροπζσ, με κοινά ςϊματα, ενδοδαπζδια κζρμανςθ ι fan coils Ωσ γνιςιεσ 

αντλίεσ κερμότθτασ είναι ενιαίου τφπου (monobloc), χωρίσ εςωτερικι μονάδα. Χρθςιμοποιοφν επαγγελματικοφσ ςυμπιεςτζσ (Scroll) 

και ειδικό, οικολογικό υγρό (R407C),  

 

 

 

 

 

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΜΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΝΣΘ – ΨΥΞΘ 
 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
(Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest                                                                                          
και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

   
Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ )                                                                        
https://gr.pinterest.com/pin/350928995960002030/ 
 

http://www.enfe.gr/
https://gr.pinterest.com/pin/350928995960002030/


 

 

 

Θέξκαλζε δηακεξίζκαηνο κε αληιία ζεξκφηεηαο 
πληζηνχκε λα πξνηηκήζεηε ηελ αληιία ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε. Καηά ηε γλψκε καο απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε 
γηα λα ζεξκάλεηε ην ζπίηη ή ην δηακέξηζκά ζαο. ε ιίγν θαηξφ πηάλνπλ ηα θξχα θαη φινη ζα επηδηψμνπκε λα 
απνθηήζνπκε ζέξκαλζε κε ηνλ πην νηθνλνκηθφ 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ )                                                                        
 
https://www.youtube.com/watch?v=G-0mPbjQKYI 
 

 

 

Ανακαίνιζη με ασηόνομη θέρμανζη 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ )                                                                        
 

https://enfe.gr/aytonomes-monades-thermansis-se-anakainish-spitiou 
 

http://www.enfe.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=G-0mPbjQKYI
http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/aytonomes-monades-thermansis-se-anakainish-spitiou


 

 

ύγκριζη λειηοσργικών δαπανών                     όλων ηων 

ζσζηημάηων  θέρμανζης 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  
 

https://www.enfe.gr/syggrisi-leitourgion-sistimaton-thermansis 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 

 2)  Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ - 

ψφξθσ με φυςικό αζριο.  

            Γενικι ενθμζρωςθ πλεονεκτιματα κζρμανςθσ με φυςικό αζριο                                                            

---Μετά τθν αντλία κερμότθτοσ θ επιλογι για κζρμανςθ και ηεςτό νερό χριςθσ με λζβθτα φυςικοφ αερίου είναι θ αμζςωσ επόμενθ 

ικανοποιθτικι επιλογι.                                                                                                                                                                                                                                    

---υγκριτικα με το πετρζλαιο υ τιμι του βάςει διεκνοφσ ςυμφωνίασ διαμορφϊνεται ςτο 60 % τθσ τιμισ του πετρελαίου.                                

http://www.enfe.gr/
https://www.enfe.gr/syggrisi-leitourgion-sistimaton-thermansis


 

Δθλαδι αν π.χ. τιμι του πετρελαίου διαμορφϊνεται ςτα 100€/λιτρο αντίςτοιχθ τιμι του φυςικοφ αερίου ακολουκεί και 

διαμορφϊνεται ςτα 60€/λιτρο . 

---αν κόςτοσ κτιςθσ και εγκατάςταςθσ είναι πιο οικονομικό από τθν αντλία κερμότθτασ κατά 50% περίπου.  

 ---Καταργοφνται τα λεβθτοςτάςια, οι δεξαμενζσ αποκικευςθσ πετρελαίου, ι φροντίδα για προμικεια πετρελαίου, οι τεράςτιεσ 

καμινάδεσ κ.α.  

---Παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα διαμερίςματα πολυκατοικιϊν να αποκοποφν από το κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ και να 

καταςκευάηουν το δικό τουσ αυτόνομο και ανεξάρτθτο ςφςτθμα                                                                                                                                                  

---Παρζχει αυτόματα ηεςτό νερό. Η διαφορά με τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα είναι ότι το φυςικό αζριο παρζχει απευκείασ ηεςτό νερό 

χωρίσ να απαιτείται να κερμανκεί μια ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα νεροφ όπωσ π.χ. ζνα μπόιλερ 100 λιτρων που ζχει ο θλεκτρικόσ 

κερμοςίφωνασ. Π. χ. όταν απαιτείται να καταναλϊςουμε10 λίτρα νερό χρεωνόμαςτε μόνο τθν ενζργεια που απαιτείται για το ηζςταμα 

10 λίτρων ενϊ ςτθν περίπτωςθ του κερμοςίφωνα απαιτείται να κερμάνουμε ζνα ολόκλθρο μπόιλερ 100 λίτρων άρα πλθρϊνουμε 

ενζργεια για κζρμανςθ 100 λιτρων. 

 

 

σγκρίνοσμε θσζικό αέριο ένανηι ηοσ 
πεηρελαίοσ                                                             

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 

(Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr ) 

Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ 
https://enfe.gr/thermansi-me-fysiko-aerio-se-anakainish 

 

http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/thermansi-me-fysiko-aerio-se-anakainish


 

---αν κόςτοσ κτιςθσ και εγκατάςταςθσ είναι πιο οικονομικό από τθν αντλία κερμότθτασ κατά 50% περίπου.   

---Καταργοφνται τα λεβθτοςτάςια, οι δεξαμενζσ αποκικευςθσ πετρελαίου, ι φροντίδα για προμικεια πετρελαίου, οι τεράςτιεσ 

καμινάδεσ κ.α.  

---Παρζχει τθ δυνατότθτα ςτα διαμερίςματα πολυκατοικιϊν να αποκοποφν από το κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ και να 

καταςκευάηουν το δικό τουσ αυτόνομο και ανεξάρτθτο ςφςτθμα 

---Παρζχει αυτόματα ηεςτό νερό. Η διαφορά με τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα είναι ότι το φυςικό αζριο παρζχει απευκείασ ηεςτό νερό 

χωρίσ να απαιτείται να κερμανκεί μια ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα νεροφ όπωσ π.χ. ζνα μπόιλερ 100 λιτρων που ζχει ο θλεκτρικόσ 

κερμοςίφωνασ. Π. χ. όταν απαιτείται να καταναλϊςουμε10 λίτρα νερό χρεωνόμαςτε μόνο τθν ενζργεια που απαιτείται για το ηζςταμα 

10 λίτρων ενϊ ςτθν περίπτωςθ του κερμοςίφωνα απαιτείται να κερμάνουμε ζνα ολόκλθρο μπόιλερ 100 λίτρων άρα πλθρϊνουμε 

ενζργεια για κζρμανςθ 100 λιτρων. 

 

Σο θσζικό αέριο έτει μπει ζηη ζωή μας. Σο όθελος                             
έτει ένα ζπίηι εάν τρηζιμοποιήζει ηο θσζικό αέριο; 
 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  
 

https://enfe.gr/fysiko-aerio 
 
 
 
 

 

http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/fysiko-aerio


 

Τρόποσ ςφνδεςθσ , προδιαγραφζσ του λζβθτα φυςικοφ αερίου και τρόποσ ςφνδεςθσ του με το δίκτυο των 

ςωμάτων καλοριφζρ  

---τθν περίπτωςθ διαμεριςμάτων ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο λζβθτασ τοποκετείται ςτθ βεράντα του ςπιτιοφ. Δεν 

καταλαμβάνει πολφ χϊρο κακϊσ το μζγεκοσ του είναι μικρό όςο δθλαδι ζνα κρεμαςτό ντουλάπι κουηίνασ.  

---τισ παλιζσ πολυκατοικίεσ και οι υφιςτάμενεσ ςωλθνϊςεισ κατά περίπτωςθ είτε αφαιροφνται πλιρωσ, είτε καταργοφνται είτε 

απομονϊνονται είτε ταπϊνονται και ακυρϊνονται. Σο ίδιο και τα παλιά κερμαντικά ςϊματα.  

---τθν περίπτωςθ τοποκζτθςθσ ατομικοφ λζβθτα φυςικοφ αερίου (όπωσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ οποιαςδιποτε άλλθσ 

πθγισ κζρμανςθσ) κα πρζπει να καταςκευαςτεί ζνα καινοφργιο δίκτυο ςωλθνϊςεων παροχισ ηεςτοφ νεροφ από τον καυςτιρα μζχρι 

τα ςϊματα καλοριφζρ. Ο τρόποσ με τον οποίον κα πρζπει να καταςκευαςτεί το δίκτυο ςωλθνϊςεων οφτωσ ϊςτε να λειτουργιςει 

αποδοτικά και χωρίσ προβλιματα είναι ο ίδιοσ με τθν περίπτωςθ τθσ  αντλία κερμότθτασ τον οποίο ζχουμε περιγράψει αναλυτικά 

ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. (Δείτε το ςτο επόμενο γράφθμα)  

                                       Προδιαγραφζσ λζβθτα φυςικοφ αερίου.  

Για να ζχουμε καλφτερο πιο αποδοτικό και πιο οικονομικό αποτζλεςμα επιλζγουμε ο λζβθτασ να είναι « υψθλισ ςυμπφκνωςθσ ». 

Ζνασ καλόσ λζβθτασ αυτισ τθσ κατθγορίασ ζχει δείκτθ απόδοςθσ εωσ 108 %. Αυτό ςθμαίνει ότι με αποδιδόμενθ ενζργεια από το 

φυςικό αζριο 100 μονάδεσ ο λζβθτασ λόγω τθσ εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ του μασ αποδίδει περιςςότερθ ενζργεια ακόμα και από τθν 

ενζργεια που αποδίδει το φυςικό αζριο μζχρι    108 μονάδεσ. Ενδεικτικά και ςυγκριτικά αναφζρω ότι ζνασ λζβθτασ πετρελαίου 

αποδίδει το 80% από τθν ενζργεια που αποδίδει το πετρζλαιο. Όπωσ επίςθσ και ζνα τηάκι ανοιχτοφ τφπου (πυρότουβλα) αποδίδει ςτο 

χϊρο μόνο το 20% τθσ ενζργειασ που παράγουν τα ξφλα (το υπόλοιπο φεφγει από τθν καμινάδα. 



 

 

Απηνλνκία Θέξκαλζεο 
Εδψ θαηαξγνχκε ην παιηφ ζχζηεκα θαινξηθέξ πνπ ππήξρε θαη θηηάρλνπκε 
απηνλνκία 
 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  
https://www.youtube.com/watch?v=ravTmQZXbE4 
 
 
 
 

 

  

 ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΝΔΕΗ ΛΕΒΗΣΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 

http://www.enfe.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=ravTmQZXbE4


 

      

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 



 

 3 ) Ενεργειακά εξωτερικά κουφϊματα αλουμινίου 

- pvc  

 

 

 

ΤΙ ΣΘΜΑΙΝΕΙ ΘΕΜΟΔΙΑΚΟΡΤΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  

 
https://enfe.gr/ti-proteinete-gia-ta-koufomata-alouminiou 
 

 

    A ) Θερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα αλουμινίου  

---χετικά με τα κουφϊματα αλουμινίου είναι γεγονόσ ότι ζχουμε περάςει ςε μια νζα εποχι. Σιν διαφορά φαίνουν τα τελευταίου 

τφπου « κερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα »  

http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/ti-proteinete-gia-ta-koufomata-alouminiou


 

---Ωσ γνωςτόν το αλουμίνιο είναι καλόσ αγωγόσ κερμότθτασ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι θ κερμοκραςία που υπάρχει ςτο εξωτερικό 

μζροσ του προφίλ μεταφζρεται ςτο εςωτερικό μζροσ του , με ςυνζχεια το ςπίτι να ζχει μεγάλεσ κερμικζσ απϊλειεσ.  

---Σθν επανάςταςθ ζχουν φζρει τα κερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα. το προφίλ των ςυγκεκριμζνων κουφωμάτων μεταξφ τθσ  

εξωτερικισ και εςωτερικισ πλευράσ τουσ παρεμβάλλεται 1 κερμομονωτικό υλικό που λζγεται « πολυαιμίδιο >.                                                        

Με τθν παρζμβαςθ του ςυγκεκριμζνου υλικοφ διακόπτεται θ μεταφορά τθσ κερμοκραςίασ από μζςα προσ τα ζξω και αντιςτρόφωσ 

άρα οι ενεργειακζσ απϊλειεσ μειϊνονται ςθμαντικά.  

ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 

---Μία ςθμαντικι καινοτομία τθσ ΕLVIAL είναι το ότι εκτόσ του πολυαιμιδίου μεταξφ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ πλευράσ του 

προφίλ ζχει προςκζςει και ζξτρα κερμό μονωτικό πυρινα αφροφ. Η προςκικθ αυτι μειϊνει ςθμαντικά περιςςότερο τισ κερμικζσ 

απϊλειεσ.  (Δείτε ςτο ςχετικό γράφθμα ςτθ ςυνζχεια) 

---τα προαναφερκζντα αν προςκζςουμε και τα ενεργειακά διπλά τηάμια οι απϊλειεσ μειϊνονται ακόμα περιςςότερο και 

κατεβαίνουν με ςυντελεςτι U κάτω από 2, που ςθμαίνει ότι υπερκαλφπτουν κατά πολφ τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ                                      

« εξοικονομϊ αυτονομϊ ».  

---Επιςθμαίνουμε ότι τα ενεργειακά τηάμια τεςςάρων εποχϊν παρζχουν 70% περιςςότερθ κερμομόνωςθ από τα απλά διπλά τηάμια 

όςο και αν αυτό ακοφγεται υπερβολικό.  



 

 

ΣΥΓΚΙΤΙΚΑ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ : 
1) Θερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα αλουμινίου                                                                                                                
2)  υνκετικά κουφϊματα pvc  

   ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  

 
 https://enfe.gr/anakainish-me-exoterika-koufomata-pvc 
                                                                           

 

http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/anakainish-me-exoterika-koufomata-pvc


 

 

 

Αςφάλεια που παρζχει το κοφφωμα απζναντι ςε κλοπζσ και διαρριξεισ  



 

--- Οι τελευταίεσ κερμοδιακοπτόμενεσ ςειρζσ αλουμινίου διαφζρουν κατά πολφ από τισ απλζσ. Η εφαρμογι τουσ κακϊσ και οι κοπζσ 

των προφίλ κα πρζπει να γίνουν με απόλυτθ ακρίβεια 1/10 του χιλιοςτοφ. Για να επιτευχκεί αυτό προχποκζτει μθχανιματα κοπισ και 

εφαρμογισ με laser αξίασ πολλϊν εκατομμυρίων ευρϊ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι ο αλουμινάσ τθσ γειτονιάσ δεν ζχει πλζον τθ 

δυνατότθτα να κόψει και να μοντάρει κουφϊματα υψθλϊν προδιαγραφϊν.                                                                                                                       

ΆΡΑ : προχπόκεςθ για 1 ποιοτικό κοφφωμα υψθλϊν αποδόςεων και προδιαγραφϊν είναι θ καταςκευι του να πραγματοποιθκεί από 

κάποιο υπερςφγχρονο εργοςτάςιο.  

--- Μια άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ είναι θ αςφάλεια που παρζχει το κοφφωμα από κλοπζσ και διαρριξεισ. Για να γίνει πιο αςφαλζσ 

και πιο λειτουργικό το κοφφωμα κα πρζπει να διακζτει περιφερειακό μθχανιςμό κλειδϊματοσ πολλαπλϊν ςθμείων (6 ζωσ 16 

κλειδϊματα) (κάτι ςαν τθν πόρτα αςφαλείασ). Οι πιο αξιόπιςτοι μθχανιςμοί περιφερειακϊν κλειδωμάτων και ανακλιςεων που 

χρθςιμοποιοφμε ςτθν εταιρεία www.enfe.gr είναι οι G-U και singenia Γερμανίασ . Μα αυτοφσ τουσ μθχανιςμοφσ ςτο κοφφωμα δεν 

παραβιάηεται. Η υψθλι τεχνολογία του περιμετρικοφ μθχανιςμό προςκζτει ςτο κοφφωμα 1 αναβακμιςμζνθ αςφάλεια και επιτρζπει 

το εφκολο άνοιγμα και τθν ανάκλθςθ του.  ( ΔΕΙΣΕ ΣΟ ΓΡΑΦΗΜΑ )  



 

 



 

 

 



 

 

 

  Αλουμίνια με ζχτρα θερμομονωτικζς ιδιότητες 
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  
 
https://enfe.gr/energeiaka-koufomata-apo-alouminio 
 

 

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 

4 ) Θερμομόνωςθ – κερμοπρόςοψθ 

κτιρίων 
Α ) Σι είναι θ κερμοπρόςοψθ 

http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/energeiaka-koufomata-apo-alouminio


 

Η εξυηεπική θεπμομόνυζη και θεπμοππόζοτη είναι η μοναδική λύζη για ηην ενεπγειακή αναβάθμιζη ηυν κηηπίυν, αθού 

πποζθέπει μία ζειπά από μοναδικά πλεονεκηήμαηα, ανάμεζα ζηα οποία είναι η εξοικονόμηζη ηυν δαπανών για ενέπγεια 

καηά 60% καθώρ και η  κοπςθαία ανηοσή ηυν κηηπίυν ζηον σπόνο. 

Β )Από ηη απνηειείηαη ε εμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε; 

ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 

https://www.monotech.gr/ypiresies/thermomonosi-eksoteriki-esoteriki/


 

 

 

Γ ) Πιενλεθηήκαηα εμσηεξηθήο Θεξκνκόλσζεο 

----Σας εξοικονομεί έως το 60% της ενέργειας που καταναλώνετε ετησίως 
---Προσφέρει ένα καθαρό και υγιές κλίμα χωρίς υγρασία 
---Δεν αφήνει την θερμότητα να μεταβληθεί στο εσωτερικό του σπιτιού 



 

----Δμνηθνλνκνύληαη ρξήκαηα ιόγσ ρακειόηεξεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ζέξκαλζε θαη ςύμε                                                                                                                                                                                    
----Απνθεύγεηαη ε δεκηνπξγία κνύριαο, αλάπηπμεο κπθήησλ ιόγσ ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ ζηηο εζσηεξηθέο θξύεο επηθάλεηεο. 
---Δμαζθαιίδεηαη πγηέο εζσηεξηθό πεξηβάιινλ. 
---Γηαηήξεζε ηεο ζεξκόηεηαο ζην ρώξν θαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζέξκαλζεο ιόγσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ησλ δνκηθώλ 
ζηνηρείσλ. 
---Πξνζηαηεύνληαη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη από ηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο 
---Διαρηζηνπνίεζε έσο κεδεληζκόο ησλ ζεξκνγεθπξώλ. 
 

 Γ ) Πώο εθαξκόδεηαη ζσζηά 
  

1. Προετοιμασία σποστρώματος 

Διέγρνπκε ηελ ηνηρνπνηία. Αθαηξνύκε ηπρόλ ζαζξά ηκήκαηα θαη ηα ιαζπώλνπκε κε ηζηκεληόιαζπε, θιείλνπκε ηξύπεο θαη ηνπο δίλνπκε 
ρξόλν λα ζηεγλώζνπλ. Διέγρνπκε ηελ επηπεδόηεηα ησλ επηθαλεηώλ θαη εμνκαιύλνπκε ηπρόλ αηέιεηεο. Σέινο θαζαξίδνπκε θαιά ηηο 
επηθάλεηεο. 

 

 2. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών  

Ξεθηλώληαο ηνπνζεηνύκε ξάκκαηα γηα λα αιθαδηάζνπκε ηελ εθαξκνγή ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ θαη λα επηηύρνπκε ηελ επηζπκεηή 
επηπεδόηεηα ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο. Έπεηηα ηνπνζεηνύκε ηνλ κεηαιιηθό νδεγό εθθίλεζεο ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε. 

Οη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο θνιιηνύληαη ζηαπξσηά (ρηίδνληαη όπσο ηα ηνύβια από θάησ πξνο ηα πάλσ) ρσξίο θάζεηεο ξαθέο θαη κεγάινπο 
αξκνύο αλάκεζά ηνπο.  Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θάπνπ ππάξρεη αξκόο (έσο 5 ρηιηνζηά) κεηαμύ ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ, 
θξνληίδνπκε λα θαιπθζεί κε ην ίδην ην κνλσηηθό πιηθό ή κε εηδηθό αθξό πνιπνπξεζάλεο πεξηνξηζκέλεο δηόγθσζεο (γηα απνθπγή 
ζεξκνγεθπξώλ). Γελ θαιύπηνπκε πνηέ ηνλ αξκό κε ζπγθνιιεηηθό θνλίακα. Οη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο θνιιηνύληαη ζηελ ηνηρνπνηία κε 
εηδηθό ζπγθνιιεηηθό θνλίακα.                                        Δδώ αθνινπζνύκε πηζηά ηνλ θαλόλα πεξίκεηξνο – ζεκείν. Σν θνλίακα απιώλεηαη κε 
κπζηξί πεξηκεηξηθά ηηο πιάθαο, θαζώο θαη ζε ηξία –ηέζζεξα ζεκεία ζην θέληξν, ζε ηέηνηα πνζόηεηα ώζηε λα κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηπρόλ 
αλσκαιίεο ζηελ επηπεδόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Γεληθά ην θνλίακα πξέπεη λα θαιύπηεη ην 40 έσο 50% ηεο επηθάλεηαο ηεο πιάθαο. Δπίζεο 
πξέπεη λα απνθεύγεηαη ην «θόξησκα» ηεο πιάθαο κε πνιύ κεγάιε πνζόηεηα θνληάκαηνο ιόγσ έιιεηςεο επηπεδόηεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο. 
Απνξξνθνύκε ηηο αλσκαιίεο επηιέγνληαο ηνπηθά δηαθνξεηηθό πάρνο πιαθώλ πνιπζηεξίλεο. Όηαλ νη επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ είλαη ιείεο θαη 
επίπεδεο ηόηε ελαιιαθηηθά κπνξνύκε λα ζπγθνιιήζνπκε ηε ζεξκνκνλσηηθή πιάθα απιώλνληαο ην θνλίακα ζε όιε ηελ επηθάλεηά ηεο κε ηελ 

νδνλησηή ζπάηνπια. Προσοχή λα κελ παξαβηάδεηαη ν ρξόλνο εξγαζηκόηεηαο ηνπ θνληάκαηνο. 

4. Μητανική στερέωση θερμομονωτικών πλακών  

https://www.thermohome.gr/analytikes-plirofories/pos-efarmozetai-sosta.html


 

Η ρξήζε βπζκάησλ αγθύξσζεο εληζρύεη ηε ζηήξημε ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ κε ηελ ηνηρνπνηία. Η κε ρξήζε ηνπο δελ απνηειεί 
νηθνλνκία ζηελ εθαξκνγή αιιά κέγηζηε ηερληθή αζηνρία. Δάλ ινηπόλ δελ ζέινπκε νη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο λα ηαμηδεύνπλ παξαζπξόκελεο 
από ηζρπξέο αλεκνπηέζεηο αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ:  

  Δδώ όπνπ ε ζπγθόιιεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ γίλεηαη πάλσ ζε ήδε ζνβαληηζκέλεο επηθάλεηεο, βακκέλεο θιπ είλαη απαξαίηεηε ε 
ρξεζηκνπνίεζε βπζκάησλ αγθύξσζεο ζε ππθλόηεηα 6 βύζκαηα /m2 ΑΤΣΗΡΑ. 

Σα βύζκαηα ηνπνζεηνύληαη κε ην άλνηγκα αληίζηνηρεο δηακέηξνπ ηξύπαο (κε ην δξάπαλν) θαη ρηύπεκα ηνπ βύζκαηνο κε ζθπξί ώζηε ην 
θεθάιη ηνπ βύζκαηνο λα «ρσλεπηεί» ιίγα ρηιηνζηά κέζα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζεξκνκνλσηηθήο πιάθαο. Έπεηηα θαιύπηνπκε ην θεθάιη ηνπ 
βύζκαηνο κε ζπγθνιιεηηθό θνλίακα. Σν κήθνο ηνπ βύζκαηνο είλαη αλάινγν ηνπ πάρνπο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνύ πιηθνύ (γηα 5 cm EPS –11 cm 
βύζκα, γηα 7 cm EPS- 13 cm βύζκα θιπ) ελώ ζεκαζία έρεη θαη ην είδνο ηνπ ππνζηξώκαηνο. 



 

 



 

 

5. Ευαρμογή βασικής.  

Σν ζηάδην απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηαηί «νπιίδεη» ην ζύζηεκα ζπγθξαηώληαο ηηο ηάζεηο απνθόιιεζεο ησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ πνπ 
δεκηνπξγνύληαη από ηηο ζπζηνινδηαζηνιέο θαη πξνζθέξεη ζην ζύζηεκα ηελ απαξαίηεηε ζθιεξόηεηα γηα αληνρή ζηελ θξνύζε. 

Σν θνλίακα βαζηθήο ζηξώζεο απιώλεηαη ζηελ επηθάλεηα κε εηδηθή νδνλησηή ζπάηνπια 10mm, ζε ηειηθό πάρνο 3mm πεξίπνπ. Όζν ην θνλίακα 
είλαη λσπό ελζσκαηώλνπκε (θάζεηα ηνπνζεηεκέλν) ην παιόπιεγκα ελίζρπζεο. Έπεηηα ην «παηάκε» κε ηελ εηδηθή ίζηα ζπάηνπια ζηξώλνληαο ην 
πιηθό θαη βπζίδνληαο ην παιόπιεγκα κέζα ζε απηό, κέρξη ε επηθάλεηα λα νκαινπνηεζεί πιήξσο. ΠΡΟΟΥΗ! Σν πιέγκα δελ πξέπεη λα είλαη νξαηό. 
Δπίζεο θάζε θνξά πνπ ηνπνζεηνύκε επόκελν θνκκάηη παινπιέγκαηνο θξνληίδνπκε λα επηθαιύπηεη ην πξνεγνύκελν θαηά 10cm, ώζηε λα 
ζσξαθίζνπκε ην ζύζηεκα. Καλέλα ζεκείν δελ πξέπεη λα ππάξρεη ζην ζύζηεκα ρσξίο παιόπιεγκα νπιηζκνύ. Δπίζεο ην παιόπιεγκα επηθαιύπηεη 
θαη ην πιέγκα ησλ γσληόθξαλσλ, λεξνζηαιαθηώλ θιπ. 

Η βαζηθή ζηξώζε ηελ επόκελε κέξα ηξίβεηαη κε εηδηθό ηξηβίδη θαη νκαινπνηείηαη ε επηθάλεηα από ηπρόλ αηέιεηεο , ζπαηνπιηέο θιπ. Έπεηηα 
αθήλνπκε ηε βαζηθή ζηξώζε λα ζηεγλώζεη πιήξσο (δηάζηεκα πεξίπνπ 3 εκεξώλ).  

6. Ευαρμογή με ενσωμάτωση σαλοπλέγματος ενίστσσης.  

 



 

 

 

7. Τελική στρώση  

  

Δίλαη πεξηηηό λα ηνλίζνπκε ηελ ζπνπδαηόηεηα απηνύ ηνπ ζηαδίνπ. Η ηειηθή ζηξώζε είλαη απηό πνπ βιέπνπκε ζην θηήξην γηα κηα δσή. Πξώηα 
επηιέγνπκε ηη είδνπο πάζηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε (αθξπιηθή, ζηιηθνλνύρα, πδξπάινπ, απηνθαζαξηδόκελε, λαλνηερλνινγίαο θιπ). Έπεηηα 
επηιέγνπκε ηελ θνθθνκεηξία ηεο πάζηαο (ιεία - άγξηα πθή, ζπλήζσο από 1mm έσο 3mm) θαη ηέινο ηελ απόρξσζε ηεο επηζπκίαο καο. Η εθαξκνγή 
ηεο ηειηθήο ζηξώζεο ζέιεη νξγάλσζε θαη εκπεηξία από ηνλ εθαξκνζηή. Η ηειηθή ζηξώζε γίλεηαη ζε δεπγάξηα αλά ζθαισζηά ( εάλ είλαη δπλαηόλ ζε 
όιν ην ύςνο ηεο επηθάλεηαο). Οη θηλήζεηο είλαη γξήγνξεο θαη ζπληνληζκέλεο. Ο έλαο ηερλίηεο απιώλεη ηελ πάζηα κε ηελ ίζηα ζπάηνπια αθήλνληαο 
ζηελ επηθάλεηα ηόζν πιηθό όζν θαη ν θόθθνο ησλ αδξαλώλ πνπ πεξηέρεη (ην πάρνο ηεο επίζηξσζεο είλαη αλάινγν ηεο θνθθνκεηξίαο ηεο πάζηαο). Ο 
δεύηεξνο ηερλίηεο ηξίβεη ηελ επηθάλεηα κε ην εηδηθό πιαζηηθό ηξηβίδη. Σξίβεη ζηξνγγπιά ή θάζεηα αλάινγα κε ην ηη έρνπκε επηιέμεη. Δίλαη ζεκαληηθό 



 

όζα δεπγάξηα δνπιεύνπλ, λα πεξλνύλ θαη λα ηξίβνπλ κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα θαη ηξόπν. Έηζη απνθεύγνπκε αλσκαιίεο, ζθηέο, καηίζεηο, γπαιάδεο θιπ 
θαη όηη άιιν δπζάξεζην γηα ηελ αηζζεηηθή αξηηόηεηα ηεο εθαξκνγήο. 

 

 

  



 

 

 

         ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΘΕΜΟΡΟΣΟΨΘ 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρατϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  
 
https://enfe.gr/exoteriki-thermoprosopsi 
 

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     
 

5 ) κερμομόνωςθ - ςτεγανοποίθςθ 

ταράτςασ  
                                                                             ΕΝΘΜΕΩΣΘ 

--- Η επιτυχθμζνθ κερμομόνωςθ ςτεγανοποίθςθ τθσ ταράτςασ είναι μια πολφ δφςκολθ υπόκεςθ. Απαιτείται τεχνογνωςία, 

εμπειρία, γνϊςεισ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και κατάρτιςθ και υπευκυνότθτα από το ςυνεργείο που κα κάνει 

τθν τοποκζτθςθ. 

http://www.enfe.gr/
https://enfe.gr/exoteriki-thermoprosopsi


 

--- Πάρα πολλζσ από τισ μονϊςεισ που εκτελοφνται δεν ζχουν επιτυχία, υπάρχουν πολλζσ αςτοχίεσ για κακοτεχνίεσ από τισ 

οποίεσ οι άλλεσ φαίνονται άλλεσ οχι διότι είναι επικαλυμμζνεσ από τθν τελικι ςτρϊςθ. 

---τθν περίπτωςθ μίασ μθ επιτυχθμζνθσ μόνωςθσ το πρόβλθμα ειδικότερα τθσ υγραςίασ ςυνεχίηεται και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

επιδεινϊνεται. Και επιπλζον αυτοφ το πρόβλθμα γίνεται πιο ςφνκετο διότι δεν είναι εφκολο να ανακαλφψεισ που υπάρχει 

ακριβϊσ θ αςτοχία που προκαλεί το πρόβλθμα. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ιςχφει το εξισ :                                                                                           

Αποτυχθμζνθ μόνωςθ =  χειρότερα από τθν μθ φπαρξθ μόνωςθσ 

---Δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ που ιδιοκτιτεσ επειδι δεν μπόρεςαν να εντοπίςουν από που ακριβϊσ προζρχεται το πρόβλθμα 

τθσ υγραςίασ, αναγκάςτθκαν να αποξειλϊςουν και να αφαιρζςουν ςτο ςφνολο τθσ όλθ τθν μόνωςθ και να τθν ξαναφτιάξουν 

από τθν αρχι.  

 ΔΕΙΤΕ ΡΕΙΣΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 

--- Μια λαθεμένη εφαρμογή μόνωσης επιφέρει χειρότερα αποτελέσματα από την μη εφαρμογή μόνωσης μιας και πιθανές 

υγρασίες μπορεί πλέον να φυλακίζονται και να επιφέρουν ακόμα και στατικά προβλήματα στο κτίριο. Τέλος να γνωρίζετε 

πως καλά υλικά στα χέρια ενός κακού μάστορα κάνουν μια κακή δουλειά, ενώ ακόμα και μέτρια υλικά στα χέρια ενός 

γνώστη του αντικειμένου μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μια άρτια εφαρμογή. 

  Συνζπειεσ και προβλιματα από μία μθ μονωμζνθ ταράτςα . 

1 ) θμαντικι επιβάρυνςθ ςτισ δαπάνεσ για κζρμανςθ - ψφξθ τουλάχιςτον κατά 60 % . ε ζνα ςπίτι οι κερμικζσ απϊλειεσ και 

κατατάςςονται ςε 50%  απϊλειεσ από τθν οροφι (ταράτςα) και κατά 50% από τοιχοποιία και κουφϊματα. Άρα : με το να μονϊςεισ τθν 

ταράτςα εκτόσ των άλλων ωφελειϊν που κα δείτε ςτθν ςυνζχεια μειϊνετε κατά 50 -60 % τισ δαπάνεσ για κζρμανςθ και ψφξθ 

2 ) Ωσ γνωςτόν το ςκυρόδεμα (μπετόν) από τθν φφςθ του δεν είναι ςτεγανό και αδιάβροχο. Γι αυτό το λόγο το νερό που πεφτει θ 

λιμνάηετε ςτθν επιφάνεια τθσ ταράτςασ αρχίςει να διαπερνά το μπετόν και εμφανίηεται υπό τθ μορφι υγραςιϊν ςτο υποκείμενο ςπίτι. 



 

υνζπεια αυτοφ είναι το μπετόν να διαβρϊνεται ςταδιακά ,να χάνει για αντοχζσ του και ςταδιακά να αρχίηει να κρυμματίηεται . Αυτό 

ζχει ςαν ςυνζπεια να δθμιουργοφνται ςοβαρά προβλιματα ςτθ ςτατικότθτα όλου του κτιρίου.  

3 ) Η υγραςία που διαπερνά το μπετόν διαβρϊνει τον οπλιςμό του (ςίδερα) τα οποία αργά και ςτακερά διαβρϊνονται όλο και πιο 

βακιά και λόγω τθσ ςκουριάσ διογκϊνουν και κρυμματίηουν το μπετόν.  

4 ) Η υγραςία εφόςον μπαίνει ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ ειςχωρεί και διαπερνά και τον υπάρχοντα ςοβά με ςυνζπεια ο ςοβάσ να χάνει 

τισ αντοχζσ του να κρυμματίηεται εφκολα και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να αποκολλϊνται τμιματα του είτε από τθν οροφι είτε από τουσ 

τοίχουσ. Ειδικότερα το φαινόμενο τθσ αποκόλλθςθσ του ςοβά από τθν οροφι είναι ενα ςυνθκιςμζνο φαινόμενο. 

5 ) ε 1 αμόνωτθ ταράτςα λόγω τθσ διαφοράσ κερμοκραςίασ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν εξωτερικι και εςωτερικι πλευρά (οροφι) 

αναπτφςςονται υγροποιιςεισ και ςτθν ςυνζχεια δθμιουργοφνται μφκθτεσ . (Αυτι θ μαυρίλα που βλζπουμε ςτθν οροφι του ςπιτιοφ δεν 

είναι τίποτε άλλο από μφκθτεσ ). Η δθμιουργία αυτισ τθσ μορφισ μυκθτίαςθσ είναι άκρωσ ανκυγιεινι και επικίνδυνθ για τουσ 

διαμζνοντεσ.   

   Ροια είναι όμωσ αναλυτικά τα πιο ςθμαντικά πλεονεκτιματα που μασ προςφζρουν 

οι μονϊςεισ ταρατςϊν και πωσ αντιμετωπίηουν τα προαναφερκζντα προβλιματα:  

1. Οι μονϊςεισ ταρατςϊν μποροφν να ςασ προςφζρουν εξοικονόμθςθ ζωσ και 65% ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ.  

Σο χειμϊνα θ ταράτςα ευκφνεται για το μεγαλφτερο ποςοςτό απϊλειασ ηζςτθσ  ςτο ςπίτι ςασ γιατί είναι ςυνεχϊσ εκτεκειμζνθ 
ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Αντίςτοιχα τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, οι μεγάλεσ κερμοκραςίεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μζρασ 
δυςχεραίνουν τθ διαβίωςι ςασ. Μια ςωςτι  μόνωςθ ταράτςασ δθμιουργεί ζνα προςτατευτικό κζλυφοσ προςφζροντασ ιδανικζσ 
ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ. Σο χειμϊνα κα ςασ βοθκιςει να διατθριςετε το νοικοκυριό ςασ πιο ηεςτό και το καλοκαίρι πιο 
δροςερό. Η εξοικονόμθςθ που προςφζρει ςε λογαριαςμοφσ ρεφματοσ-πετρελαίου-φυςικοφ αερίου είναι τόςθ που αποςβζνει το 
κόςτοσ εγκατάςταςθσ ςε λιγότερο από 5 χρόνια. ε περιοχζσ με πιο ζντονεσ κλιματικζσ διακυμάνςεισ το διάςτθμα αυτό 
ελαχιςτοποιείται! 

2. Οι μονϊςεισ ταρατςϊν, προςφζρουν  100% προςταςία από τθν διείςδυςθ του νεροφ 

https://www.monoseisgoumas.gr/monoseis-taratson


 

Οικοδομζσ χωρίσ ςτεγανοποίθςθ ςτθν ταράτςα, παλαιότερεσ αλλά και ςφγχρονεσ, ζρχονται ςυχνά αντιμζτωπεσ με το πρόβλθμα 
τθσ υγραςίασ. Η απροςτάτευτθ πλάκα διαβρϊνεται με τον χρόνο και δθμιουργοφνται προβλιματα από τθν διείςδυςθ του 
νεροφ, όπωσ: αποχρωματιςμοί, λεκζδεσ, φουςκϊματα, ρωγμζσ, αποκολλιςεισ ςοβάδων κ.α.   ε πιο ςοβαρζσ περιπτϊςεισ με 
χρόνια υγραςία,ζχουμε το φαινόμενο τθσ ενανκράκωςθσ του ςκυροδζματοσ   και τθσ οξείδωςθσ του μεταλλικοφ 
οπλιςμοφ(χάλυβασ),  με αποτζλεςμα τθν απομείωςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ του ςτοιχείου. 

3. Θωρακίηουν τθν οροφι του ακινιτου ςασ από τουσ μφκθτεσ (μοφχλα)  

Η μοφχλα εμφανίηεται κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα, ςε καταςκευζσ χωρίσ ςωςτι κερμομόνωςθ και κυρίωσ μζςω του πιο 
αδφναμου μονωτικά ςθμείου τθσ οικοδομισ.   
Δθμιουργείται από τθν διαφορά κερμοκραςίασ ανάμεςα ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι πλευρά των δομικϊν υλικϊν και 
επιβαρφνει περιςςότερο τισ οροφζσ των κτιρίων, χϊρουσ χωρίσ ςωςτό εξαεριςμό και χϊρουσ με υπερβολικι παραγωγι 
υδρατμϊν από τισ κακθμερινζσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ μπάνια και κουηίνεσ.  

Η μοφχλα είναι άςχθμθ αιςκθτικά, αλλά και επικίνδυνθ για τθν υγεία ςασ, κακϊσ παράγει μια ςειρά από επιβλαβείσ ουςίεσ, 
που επιβαρφνουν αναπνευςτικζσ πακιςεισ και αλλεργίεσ. Η ςυνεχισ ζκκεςθ ςε περιβάλλον με μο φχλα μπορεί να ερεκίςει τα 
μάτια, τουσ πνεφμονεσ, τθν μφτθ, το δζρμα και τον λαιμό.  

4. Ζνα ακίνθτο προςτατευμζνο με μόνωςθ εξαςφαλίηει ενεργειακό πιςτοποιθτικό υψθλοφ βακμοφ για τθν οικοδομι  

Σα οικονομικά οφζλθ μετά τθν απόςβεςθ τθσ αρχικισ επζνδυςθσ δε ςταματοφν εδϊ. Ο κάκε αγοραςτισ-ενοικιαςτισ είναι 
ςιμερα ενιμεροσ για τα οφζλθ μιασ υψθλισ ποιότθτασ μόνωςθσ και είναι από τα βαςικά χαρακτθριςτικά που ψάχνει ςτα 
ςπίτια που τον ενδιαφζρουν. 

 

   Σρόποι και μζκοδοι μόνωςθσ ταράτςασ .  

   Πλεονεκτιματα – μειονεκτιματα 

Όπωσ προαναφζραμε οι μόνωςθ τθσ ταράτςασ είναι μια δφςκολθ υπόκεςθ. Διαφθμίηονται και προβάλλονται διάφοροι τρόποι  με 

χαρακτθριςτικά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ο κακζνασ.                                                                                                                                                  



 

Ενασ δείκτθσ που κα μασ κατευκφνει ςτθν πιο κατάλλθλθ επιλογι είναι θ παλαιότθτα κακϊσ και οι ςτατικζσ αντοχζσ του κτιρίου.                   

Αν  π.χ. το κτίριο είναι αρκετά παλιό κτίριο κα πρζπει να επιλζξουμε ζναν τφπο μόνωςθσ ελαφρφ που να μθν προςκζτει μεγάλο 

επιπλζον βάροσ ςτο κτίριο. 

Οι πιο δθμοφιλείσ τρόποι είναι οι εξθσ:  

1) ανεςτραμμζνθ μόνωςθ.  

) ςυμβατικι μόνωςθ.  

3) ελαφριά μόνωςθ.  

Θα δείτε ςτθν ςυνζχεια τα μειονεκτιματα και πλεονεκτιματα για κάκε 1 ξεχωριςτά  

                           

                           Ανεςτραμμζνθ μόνωςθ  



 

 

                                                   ( ΜΕΙΟΝΕΚΣΉΜΑΣΑ ) 



 

1 ) τον ςυγκεκριμζνο τφπο μόνωςθσ (δείτε το γράφθμα) προθγείται (από κάτω προσ τα πάνω) θ ςτρϊςθ ςτεγάνωςθσ, ακολουκεί θ 

τοποκζτθςθ του κερμομονωτικοφ υλικοφ και μετά διαμορφϊνεται τελικι επιφάνεια που μπορεί να είναι πλάκεσ από μπετόν , χαλίκι 

κ.α.. Η τελικι επιφάνεια μπορεί βζβαια να είναι βατι όμωσ δεν είναι ςτεγανι , και αυτό ζχει ςαν ςυνζπεια το κερμομονωτικό υλικό 

κακϊσ και θ ςτεγάνωςθ να μθν είναι προςτατευμζνα και να είναι μονίμωσ εκτεκειμζνα ςτθν υγραςία ςτον παγετό και ςτθν κλίψθ λόγω 

υπερκειμζνου βάρουσ. 

Η υγραςία εγκλωβίηεται μονίμωσ μεταξφ τθσ ςτρϊςθσ τθσ ςτεγάνωςθσ και τθσ τελικισ επιφάνειασ χωρίσ να υπάρχει δυνατότθτα 

διαφυγισ θ εξάτμιςθσ με ςυνζπεια κατ αρχιν θ ςτεγάνωςθ κακϊσ και το κερμομονωτικό υλικό να χάνουν τισ αντοχζσ και τισ ιδιότθτεσ 

τουσ λόγο τθσ ςυνεχιηόμενθσ εκκζςθσ τουσ ςτθν υγραςία, να καταπονοφνται, να φκείρονται γριγορα, και τζλοσ να καταςτρζφονται. Με 

απλι λογικι αν υποκζςουμε ότι επιλζγουμε τα καλφτερα υλικά ςε ςτεγάνωςθ και μονωτικοφ υλικοφ αν αυτά τα τοποκετιςουμε κατά 

τρόπο που να μθν είναι προςτατευμζνα, να βρίςκονται υπό ςυνεχι πίεςθ υγραςίασ ι παγετοφ είναι αυτονόθτο ότι ςταδιακά κα 

χάςουν οι ιδιοκτιτεσ τουσ και κα καταςτραφοφν.  

2 ) Σο ςθμαντικότερο όμωσ πρόβλθμα είναι το ότι αν θ ςτεγάνωςθ είτε λόγω αςτοχίασ ςτθν τοποκζτθςθ τθσ είτε λόγω φκοράσ τθσ                       

( για τουσ λόγουσ που προαναφζραμε) ςε κάποιο θ ςε κάποια ςθμεία φκαρεί θ καταςτραφεί τότε κα επιτρζψει τθ διζλευςθ του νεροφ 

προσ τα κάτω και το νερό κα εγκλωβιςτεί μεταξφ τθσ ςτεγάνωςθσ και του υποκείμενου ορόφου και κα …ςκάςει υπό μορφιν υγραςίασ 

ςτο υποκείμενο ςπίτι. τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ο ζλεγχοσ (από ποφ δθλαδι προζρχεται θ υγραςία) είναι πολφ δφςκολο ζωσ 

απίκανο και ωσ εκ τοφτου κα αναγκαςεί ο ιδιοκτιτθσ να ξθλϊςει όλθ τθν μόνωςθ προκειμζνου να ανακαλφψει από που ακριβϊσ 

προζρχεται θ υγραςία. Αντιλαμβάνεςτε ότι αυτι θ περίπτωςθ είναι μια μεγάλθ περιπζτεια για τον ιδιοκτιτθ . 

Για τουσ λόγουσ που προαναφζραμε ςτθν enfe.gr δεν εφαρμόηουμε αυτόν τον τφπο μόνωςθσ.      

                                 Συμβατικι μόνωςθ ταράτςασ                    πθγι εικόνασ : 

technomorfi .  



 

 

                                                                                                   ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

 



 

1 ) Η κλαςικι ςυμβατικι μόνωςθ ταράτςασ αποτελεί τθν πιο διαδεδομζνθ και τθν πλζον αξιόπιςτθ  λφςθ ςτισ μονϊςεισ 

ταρατςϊν . 

Σο προνόμιο τθσ κλαςικισ ςυμβατικισ μόνωςθσ είναι ότι τα  κερμομονωτικά υλικά είναι προςτατευμζνα από το υλικό ρφςεων 
και τθν ςτεγανοποίθςθ, με αποτζλεςμα να προςφζρουν το μζγιςτο των ιδιοτιτων τουσ. 

2 )   H ςτεγάνωςθ τοποκετείται ςτθν τελικι επιφάνεια και κατ αυτόν τον τρόπο προςτατεφεται το μονωτικό υλικό από το κερμικό ςοκ  

3 ) τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία είχε ςτεγάνωςθ υποςτεί κάποια φκορά είτε λόγω αςτοχίασ είτε λόγω θλικίασ , επειδι είναι άμεςα 

επιςκζψιμθ και ελεγχόμενθ είναι αυτονόθτο ότι είναι και εφκολο επιςκευάςιμθ.  

                                                                                                     ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

Σο ελαφρομπετόν που τοποκετείται για τθ δθμιουργία κρίςεων για να ζχει κάποια ςχετικι αντοχι πρζπει να είναι μεγάλου πάχουσ (10 

εκατοςτά τουλάχιςτον). Σο ελαφρομπετόν ςαν υλικό είναι 1 υλικό μειωμζνων αντοχϊν ςε ςφγκριςθ με 1 καλό γαρμπθλομπετό. Είναι 

όμωσ αναγκαίο κακό για παλιά κτίρια που δεν αντζχουν μεγάλο βάροσ ςτθν ταράτςα  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ελαφρφ- ςτεγανό- ανκεκτικό ςφςτθμα κερμουγρομόνωςθσ δωμάτων 

                                   Energy-roof ( αποκλειςτικά από τθν enfe.gr ) 

                                                                                    

 

https://www.monoseisgoumas.gr/steganopoiisi-taratsas-asfaltopana


 

 

 

                                                                              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 



 

---Σο ςφςτθμα Energy-roof ( enfe.gr )  είναι το πλζον κατάλλθλο και ανκεκτικό ςφςτθμα προςαρμοςμζνο ςτα κτίρια τθσ 

Ελλάδοσ τα οποία ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι παλαιά κτίρια ςτα οποία θ ςταδιακι τουσ επάρκεια δεν επιτρζπουν μεγάλα φορτία ςτθν 

ταράτςα τουσ.  

---.  Διακζτει 3 ηϊνεσ ςτεγανοποίθςθσ άρα : πλιρθ και διαςφαλιςμζνθ ςτεγάνωςθ,άριςτθ ςτεγανοποίθςθ μεγάλθ αντοχι και διάρκεια 

ηωισ. 

--- Σο μονωτικό υλικό που τοποκετείται είναι εξθλαςμζνθ πολυςτερίνθ (όχι διογκωμζνθ) το οποίο είναι 1 υλικό υψθλϊν μθχανικϊν 

αντοχϊν,αδιάβροχο ,  ανκεκτικό ςτθ κλίψθ και ςτθν ςυμπίεςθ με ιδιαίτερεσ κερμομονωτικζσ ιδιότθτεσ βάςει των οποίων παρζχει 

εξαιρετικι κερμομόνωςθ μειϊνοντασ τισ κερμικζσ απϊλειεσ ςτο κτίριο κατά 60 %.  

---Σο υλικό μασ επιτρζπει να δθμιουργιςωμε τισ κατάλλθλεσ κλίςεισ ( ρφςεισ ) με διαβάκμιςθ του πάχουσ του υλικοφ. Δθλαδι : 

ξεκινάμε πάχοσ 4 cm και καταλιγουμε με πάχοσ υλικοφ 10 cm . Κατ αυτόν τον τρόπο κατάφεραν τα εξισ :                                                                         

α) προςφζρομε ςτο κτίριο μεγαλφτερθ κερμομόνωςθ λόγω τθσ ιδιαίτερθσ ποιότθτασ του μονωτικοφ υλικοφ αλλά και του μεγαλφτερου 

πάχουσ του.  

β) δθμιουργοφμε τισ ρφςεισ χωρίσ να προςκζςουμε επιπλζον βάροσ το κτίριο. Για οποιοδιποτε άλλο τρόπο μόνωςθσ οι ρφςεισ 

(κλίςεισ) διαμορφϊνονται με μπετόν θ ελαφρομπετόν. Και τα 2 αυτά υλικά που προςκζτουν ςτο κτίριο 1 ςθμαντικά επιπλζον όγκο και 

βάροσ το οποίο επιβαρφνει ςθμαντικά τθ ςτακερότθτα και τθ ςτατικότθτα του κτιρίου. 

--- Η τελικι ςτρϊςθ είναι μικροφ πάχουσ είναι ςτεγανι και ταυτόχρονα ανκεκτικι ςτισ οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ , είναι βατι   

με ιδιαίτερεσ αντοχζσ για τθν τοποκζτθςθ φορτίων. Καταςκευάηεται από τθν enfe.gr  ωσ υπερενιςχυμζνο τςιμεντοκονίαμα, μικροφ 

πάχουσ το οποίο περιζχει πλικοσ πολυμερικϊν ενιςχυτικϊν όπωσ , ινεσ πολυπροπυλαινίου , ρυτίνθ ςτεγάνωςθσ , ρυτίνθ διείςδθςθσ , 

ενιςχυτικό μάηασ , αδιαβροχοποιθτικό μάηασ , ρεςτοποιθτζσ ,αντιαλκανικό  υαλόπλζγμα κ.α.                                                                                       

Κατά περίπτωςθ ανάλογα με τισ αντοχζσ του κτιρίου μποροφμε να καταςκευάςουμε τθν τελικι ςτρϊςθ με πάχοσ 2-5 cm .                   

Παρζχεται θ δυνατότθτα ςε κτίρια με πολφ μειωμζνεσ αντοχζσ να καταςκευάςουμε τθν τελικι με πάχοσ ½ cm που να είναι και 

ανκεκτικι και ςτεγανι και βατι. Αυτό επιτυγχάνεται προςκζτοντασ ςτο μείγμα περιςςότερα ενιςχυτικά διπλό υαλόπλεγμα και ίνεσ 

προπυλενίου ςε 2 -3 ςταυρωτζσ ςτρϊςεισ.  



 

--- Σο ςφςτθμα είναι υδατοπερατό και δεν εγκλωβίηει τουσ υδρατμοφσ θ τισ προχπάρχουςεσ υγραςίεσ.  

   

 

 
 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ και ενθμζρωςθ 
 (Αναρτθμζνα ςτό youtube – pinterest και ςτθν ςελίδα μασ www.enfe.gr )  

  Ρα  τϊντασ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο ( ktrl + κλίκ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iQgIGwMtvW0 
 
 

    

ΔΕΙΤΕ ΛΙΓΟΤΕΑ………..                                                                                                     

 

http://www.enfe.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=iQgIGwMtvW0

