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Στοιχεία Κατανάλωσης Ενέργειας

Buildings 40%

Power 

Generation

Land use 
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Industry & 

Manufacturing

Transport 32%

28%

Land use 

change

Τα 2/3 προέρχονται από 

καύσιµα και καλύπτουν 

τη θέρµανση.

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 

στα κτίρια ~100.000 GWh. 

65.000GWh κατοικίες 

35.000GWh τριτογενής τοµέας.

Παρουσίαση Ιωάννη Λαδόπουλου Ηµερίδα ΚΑΠΕ 2009



Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό τοµέα

Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί το µεγαλύτερο ενεργειακό 

κοίτασµα της χώρας που συνεχίζει να παραµένει ανεκµετάλλευτο.

� Μόνο για εισαγωγή πετρελαίου θέρµανσης κάθε χρόνο η 

χώρα δαπανά 2 δις ευρώ. 

� Οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες µόνο των δηµόσιων 

κτιρίων ξεπερνούν τα 450 εκ. ευρώ. 
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κτιρίων ξεπερνούν τα 450 εκ. ευρώ. 

Οµιλία Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτη, 31/10/2011

Εξοικονόµηση ενέργειας 5%

αποφέρει µείωση εξόδων κατά  

100 εκ. €/έτος



Παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόδοση της καύσης

� Καύσιµα

� Ποιότητα καυσίµου

� Μεταβολές στη Θερµογόνο ∆ύναµη του καυσίµου

� Μεταβολές της θερµοκρασίας του καυσίµου
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Μεταβολές της θερµοκρασίας του καυσίµου

� Μεταβολές σηµείου φόρτισης λόγω διακυµάνσεων της πίεσης του 
καυσίµου

� Ατµοσφαιρικές µεταβολές επηρεάζουν τον αέρα καύσης 
� Θερµοκρασιακές διακυµάνσεις του αέρα καύσης (χειµ.-καλ., πρωί-

βράδυ)

� ∆ιακυµάνσεις στην πίεση του αέρα καύσης (βαροµετρική πίεση)

� Άλλοι παράγοντες
� Γεωµετρία καµινάδας, επικαθίσεις στον ανεµιστήρα κ.τ.λ.



Περιγραφή της συσκευής
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Inverter



Παράδειγµα λειτουργίας της συσκευής

Υφιστάµενη κατάσταση

Θ καυσ = 230οC

Θ περ = 20οC

Με το 4ECO2

Θ καυσ. = 186οC

Θ περ. = 20οC

Καύσιµο ΦΑ
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Ο2 = 6,6% µε s2>15%

Απόδοση καύσης = 90,3% 

Siegert formula

Ο2 = 1,6% µε s2<5%

Απόδοση καύσης = 94,3% 

Αύξηση απόδοσης κατά 4 ποσοστιαίες µονάδες

Αύξηση απόδοσης κατά 4,2%

Μείωση κατανάλωσης καυσίµου κατά 4%



Το 98% των συστηµάτων καύσης που 

λειτουργούν στην Ελλάδα

Χρήστες της συσκευής 4ECO2
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� Βιοµηχανικός τοµέας

� Κτιριακός τοµέας

� Τριτογενής τοµέας

� Οικιακός τοµέας



� Μειώνει την κατανάλωση καυσίµου

Απόδοση καύσης    , απώλειες    , εκποµπές καυσαερίων

Άµεσα οφέλη από τη χρήση της 

συσκευής 4ECO2
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� Αυξάνει το χρόνο ζωής του συστήµατος

� Μειώνει το κόστος λειτουργίας-συντήρησης



� Προστασία του περιβάλλοντος

Έµµεσα οφέλη από τη χρήση της 

συσκευής 4ECO2
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� Προστασία του περιβάλλοντος

� Βελτιώνει την ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου

� Εξασφαλίζει οικονοµικά οφέλη όχι µόνο για τους

πολίτες αλλά και τη χώρα συνολικά (ενεργειακό 

ισοζύγιο)

� Συµβάλλει στον ενεργειακό στόχο της Ελλάδας για το 

2020



Πιλοτικές εφαρµογές

Εργαστήρια

Εγκατάσταση της συσκευής 

4ECO2-D σε λέβητα ζεστού 

νερού 180.000kcal/h
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νερού 180.000kcal/h

Αποτελέσµατα

Αύξηση του βαθµού απόδοσης κατά 3,5%

Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 365 lt/έτος



Πιλοτικές εφαρµογές

Εγκατάσταση δύο συσκευών 

4ECO2-D σε λέβητες ζεστού 

νερού 300.000kcal/h έκαστος
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Σταδίου 38

νερού 300.000kcal/h έκαστος

Αποτελέσµατα

Αύξηση του βαθµού απόδοσης κατά 4,8%

Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 960 lt/έτος



Πιλοτικές εφαρµογές

Εγκατάσταση της συσκευής 

4ECO2-S σε ατµολέβητα 

6ton/h, 10 bar
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6ton/h, 10 bar

Αποτελέσµατα

Αύξηση του βαθµού απόδοσης κατά 5,1%

Μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 

43.000 m3/έτος



Πιλοτικές εφαρµογές

Εγκατάσταση δύο συσκευών 

4ECO2-M σε ατµολέβητες 

12ton/h, 12 bar
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12ton/h, 12 bar

Αποτελέσµατα

Αύξηση του βαθµού απόδοσης κατά 4,1%

Μείωση της κατανάλωσης µαζούτ κατά 70 ton/έτος



Πιλοτικές εφαρµογές

Εγκατάσταση της συσκευής 

4ECO2-L σε ατµολέβητα 

12ton/h, 20 bar
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12ton/h, 20 bar

Αποτελέσµατα

Αύξηση του βαθµού απόδοσης κατά 7,4%

Μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 

85.000 m3/έτος



Πιστοποίηση - ∆ιακρίσεις
� Η συσκευή 4ECO2 διαθέτει ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 

1007206 από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

� Πήρε το 3ο βραβείο στον 1ο ∆ιαγωνισµό «Καινοτοµία και 

Τεχνολογία» που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα

� Έχει ελεγχθεί και  πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα 
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� Έχει ελεγχθεί και  πιστοποιηθεί από τον ανεξάρτητο φορέα 

πιστοποίησης NOVA, Αρ. Βεβαίωσης 008632ΤΕ



Συµπεράσµατα

� Η συσκευή 4ECO2 είναι µία συσκευή εξοικονόµησης 

ενέργειας, χαµηλής δαπάνης, µε άµεσα αποτελέσµατα 

και µικρό χρόνο απόσβεσης

� Απευθύνεται σε εξαιρετικά µεγάλο εύρος χρηστών. Τα 

κτίρια αποτελούν ένα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή 
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κτίρια αποτελούν ένα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή 

που διαθέτει υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης 

ενέργειας. 

� Αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων µε 

αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. 

Ευχαριστώ


