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T
ο μεγαλύτερο μέρος 
της ζωής του σύγχρο-
νου ανθρώπου δαπα-
νάται μέσα σε κλει-
στούς χώρους εργα-

σίας, ψυχαγωγίας και κατοικί-
ας, οι οποίοι πρέπει να είναι 
πρωτίστως υγιεινοί αλλά και 
ευχάριστοι. Οι στόχοι αυτοί, 
όσον αφορά την ποιότητα του 
αέρα, μπορούν να επιτευχθούν 
με την εγκατάσταση συστήμα-
τος κλιματισμού, το οποίο μπο-
ρεί να ελέγχει ταυτόχρονα τη 
θερμοκρασία, την υγρασία, την 
καθαρότητα του αέρα, την κί-
νηση του αέρα μέσα στο χώρο 
και τη στάθμη του θορύβου. Ι-
δανικά ο κλιματισμός διατηρεί 
τη θερμοκρασία ενός χώρου 
το χειμώνα και το καλοκαίρι 
στους 20 - 27οC και τη σχετι-
κή υγρασία μεταξύ 35 - 65%.
Στην αγορά διατίθενται διά-
φορα συστήματα κλιματισμού, 
τοπικά (κυρίως για κτίρια κα-
τοικιών) και κεντρικά (για με-
γάλους επαγγελματικούς χώ-
ρους). Ως τοπικά συστήματα 
ορίζονται τα κλιματιστικά δι-
μερούς τύπου (γνωστά και ως 
split unit), τα οποία επιλέγο-
νται συνήθως για οικιακές και 
μικρές εμπορικές εφαρμογές. 
Η εσωτερική και η εξωτερική 
μονάδα βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση, ενώ τοποθετούνται 
σε ενιαίους χώρους. Χαρακτη-
ριστική τους ιδιότητα είναι ό-
τι δεν έχουν τη δυνατότητα α-
νανέωσης του αέρα, γι’ αυτό, 
όταν δεν λειτουργούν, ο χώ-
ρος πρέπει να αερίζεται ικα-
νοποιητικά. 
Τελευταία κερδίζουν έδαφος 
τα τοπικά συστήματα με μία 
εξωτερική μονάδα και μέχρι 

Βέλτιστες πρακτικές για οικιακούς 
και επαγγελματικούς χώρους

Εφαρμογές 

Ως κεντρικά συστήματα κλιματισμού ορίζονται αυτά στα οποία η εσωτερική διάθεση του 
κλιματιστικού ρευστού γίνεται μέσω δικτύου διανομής, ενώ η μονάδα παραγωγής του 
κλιματιστικού ρευστού τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο. 
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των χώρων και η καλύτερη και 
ποιοτικότερη κάλυψη των α-
ναγκών κλιματισμού.

Ισχύς 
του συστήματος 
κλιματισμού 
Για τη βέλτιστη και την ενερ-
γειακά οικονομική λειτουργία 
ενός συστήματος κλιματισμού 
πρέπει κατά την επιλογή του 
ή κατά το σχεδιασμό της ε-
γκατάστασής του να λαμβά-
νονται υπόψη οι πραγματι-
κές ανάγκες των χώρων και 
του κτιρίου, η χρήση, το προ-
φίλ λειτουργίας, καθώς και οι 
διαθέσιμες διατάξεις αυτόμα-
του ελέγχου.
Βασικό κριτήριο επιλογής απο-
τελεί η ισχύς του συστήματος. 
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τρεις εσωτερικές (multi split 
unit). Επίσης χρησιμοποιού-
νται και φορητά κλιματιστι-
κά, κυρίως για οικιακές ε-
φαρμογές, για χρήση σε πε-
ριορισμένο χρόνο ή για χρή-
ση σε διαφορετικούς χώρους 
διαδοχικά. Έχουν το πλεονέ-
κτημα ότι μεταφέρονται εύκο-
λα, αλλά, επειδή η εσωτερική 
και η εξωτερική μονάδα είναι 
ενσωματωμένες σε μία μόνο 
συσκευή, απαιτούν για τη λει-
τουργία τους την επικοινωνία 
με το εξωτερικό περιβάλλον.
Τα κεντρικά συστήματα κλι-
ματισμού απευθύνονται κυρί-
ως σε επαγγελματικές εγκα-
ταστάσεις και καταστήματα, 
και γενικότερα σε μεγάλα κτί-
ρια όπου απαιτείται να καλυ-

φθούν οι ανάγκες πολλών χώ-
ρων. Χαρακτηρίζονται από 
το μεγαλύτερο μέγεθός τους 
σε σχέση με τα κοινά κλιμα-
τιστικά (τοπικά συστήματα), 
καθώς και για την απομακρυ-
σμένη τοποθέτηση της κεντρι-
κής μονάδας από τους χώρους 
που κλιματίζονται. 
Σε πολλές από αυτές τις εφαρ-
μογές ως κλιματιστικό ρευστό 
χρησιμοποιείται ο ίδιος ο αέ-
ρας, ενώ η μεταφορά του θερ-
μού ή του ψυχρού αέρα γίνεται 
μέσω αγωγών που είναι τοπο-
θετημένοι συνήθως στην ορο-
φή του κτιρίου. Τα κεντρικά 
συστήματα είναι ακριβότερα 
από τα τοπικά αλλά διαθέτουν 
πολλά πλεονεκτήματα, όπως 
είναι ο ελεγχόμενος αερισμός 
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Τα κεντρικά συστήματα κλιματισμού 
είναι ακριβότερα από τα τοπικά 

αλλά διαθέτουν περισσότερα πλεονεκτήματα, 
όπως είναι ο ελεγχόμενος αερισμός 

των χώρων και η καλύτερη και ποιοτικότερη 
απόδοση της επιθυμητής θερμοκρασίας 

Εάν το σύστημα είναι μικρότε-
ρης ισχύος από την απαιτού-
μενη για τις ανάγκες του χώ-
ρου, τότε θα βρίσκεται συνε-
χώς σε λειτουργία υπό πλήρη 
ισχύ, με αποτέλεσμα να κα-
ταπονείται και να αυξάνεται 
η κατανάλωση ενέργειας. Α-
ντίθετα, εάν το σύστημα είναι 
πολύ μεγαλύτερης ισχύος, θα 
ενεργοποιείται και θα απενερ-
γοποιείται με ιδιαίτερα μεγά-
λη συχνότητα, γεγονός που θα 
μειώσει τη διάρκεια ζωής του 
και θα αυξήσει το λειτουργι-
κό κόστος του. 
Λόγω της συνεχούς μεταβο-
λής των φορτίων κλιματισμού, 
σημαντική καινοτομία στην ε-
πιλογή και στη χρήση εγκατα-
στάσεων κλιματισμού αποτε-
λεί η τεχνολογία μεταβλητής 
ισχύος (inverter), η οποία πα-
ρακολουθεί την ενεργειακή 
απαίτηση και προσαρμόζε-
ται στην ορθή κάλυψη των α-
ναγκών κάθε χρονική στιγμή. 
Η εφαρμογή της τεχνολογίας 
inverter μπορεί να εξοικονο-
μήσει ενέργεια κατά 20 - 30%, 
ανάλογα με τη μεταβλητότητα 
των αναγκών, ενώ πλέον είναι 
υποχρεωτική για την εισαγω-
γή συσκευών κλιματισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενεργειακή κλάση 
και συντελεστές 
απόδοσης 
Οι σύγχρονες συσκευές χα-
ρακτηρίζονται επίσης από την 
ενεργειακή κλάση τους, η ο-
ποία σχετίζεται με την εξοικο-
νόμηση ενέργειας που επιτυγ-
χάνουν σε σχέση με τα διεθνή 
πρότυπα. Όλα τα συστήματα 
πλέον διαθέτουν υποχρεωτι-
κά ενεργειακή σήμανση, η ο-
ποία τα κατηγοριοποιεί ανά-
λογα με την ενέργεια που κα-
ταναλώνουν. 
Το κριτήριο για την κατάταξη 
των συστημάτων κλιματισμού 
σε κάποια ενεργειακή κατη-
γορία είναι οι εποχιακοί συ-
ντελεστές απόδοσης SEER 
(Seasonal energy efficiency 
ratio) και SCOP (Seasonal 
coefficient of performance). 
Όσο μεγαλύτερες είναι οι 
τιμές των συντελεστών, τό-
σο καλύτερη είναι η απόδο-
ση του συστήματος. Ο SEER 
ορίζεται ως ο συνολικός επο-
χιακός συντελεστής απόδοσης 
της συσκευής κατά τη θερινή 
περίοδο, ενώ ο SCOP είναι ο 

αντίστοιχος κατά τη χειμερι-
νή περίοδο.

Ορθή εγκατάσταση 
Για τη σωστή εγκατάσταση συ-
σκευών κλιματισμού, πρέπει 
να πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
1. Η τοποθέτηση των εσωτε-
ρικών μονάδων πρέπει να γί-
νεται σε σημεία όπου οι συ-
σκευές αφενός θα έχουν κα-
λό αερισμό και αφετέρου θα 
διαχέουν τον κλιματιζόμενο 
αέρα σε όλο το χώρο, επιτυγ-
χάνοντας ομοιόμορφες συν-
θήκες άνεσης.
2. Η τοποθέτηση της εξωτερι-
κής μονάδας (ή των εξωτερι-
κών μονάδων) πρέπει να γίνε-
ται με κριτήρια τον επαρκή α-
ερισμό της (εφόσον πρόκειται 

για αερόψυκτη μονάδα) και 
την προσβασιμότητα για τη 
ρύθμιση της λειτουργίας και 
για τη συντήρησή της. Επίσης 
πρέπει να βρίσκεται σε μικρή 
απόσταση από τις εσωτερικές 
μονάδες, για να διευκολύνε-
ται η σύνδεσή της.
3. Στην περίπτωση των διατά-
ξεων με διανομή αέρα, απαι-
τείται ιδιαίτερα ακριβής σχε-
διασμός του δικτύου διανομής 
του κλιματιζόμενου αέρα, έτσι 
ώστε να μην χρειάζονται με-
γάλες διαδρομές διανομής, 
να μην προκαλείται μεγάλη 
πτώση της πίεσης και να μην 
υπάρχει ανάγκη για σύστημα 
συνεχούς ρύθμισης.
4. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στο σύστη-
μα ρυθμίσεων και ελέγχου της 

λειτουργίας της μονάδας, ώστε 
αυτή να λειτουργεί σε οποιεσ-
δήποτε συνθήκες με τη μέγι-
στη εξοικονόμηση ενέργειας 
και με τη βέλτιστη κάλυψη των 
αναγκών κλιματισμού.

Κανόνες και τρόπος 
παρακολούθησης
Οι εγκαταστάσεις κλιματισμού, 
ειδικά κατά τη θερινή περίο-
δο, μπορεί να δημιουργήσουν 
μολυσματικές εστίες εξαιτίας 
της συμπύκνωσης των ατμών 
νερού του αέρα και της αποχέ-
τευσής τους. Συχνά, είτε φράσ-
σεται η δίοδος του νερού, είτε 
το νερό λιμνάζει στο σκαφίδιο 
συλλογής, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μικροοργανισμών, 
οι οποίοι στη συνέχεια, κατά 
τη λειτουργία των διατάξεων, 
παρασύρονται προς τον κλιμα-
τιζόμενο χώρο και αιωρούνται 
εντός αυτού. Αυτό συμβαίνει 
κυρίως στα κοινά κλιματιστι-
κά που λειτουργούν μέσω το-
πικών τερματικών μονάδων. 
Για την αποφυγή του προβλή-
ματος αυτού κατά τη θερινή λει-
τουργία των εγκαταστάσεων, 
πρέπει συστηματικά, ανά δε-
καπενθήμερο, να στεγνώνει το 
σκαφίδιο και να θερμαίνεται 
το στοιχείο. Αυτό επιτυγχάνε-
ται είτε με χρήση αερόθερμου 
κατά τον έλεγχο των φίλτρων 
είτε με εναλλαγή σε συνθήκες 
θέρμανσης για λίγο χρόνο, ε-
φόσον οι συνθήκες το επιτρέ-
πουν. Παράλληλα πρέπει να 
ελέγχεται η απορροή των συ-
μπυκνωμάτων μέσω των διό-
δων, οι οποίες πρέπει να μην 
είναι ποτέ βουλωμένες.
Ο συχνός έλεγχος και ο απλός 
καθαρισμός των φίλτρων, κα-
θώς και ο έλεγχος της καθαρό-
τητας του εξωτερικού στοιχεί-
ου, είναι αρκετοί για τη σωστή 
και ασφαλή λειτουργία των 
τοπικών κλιματιστικών συ-
σκευών διμερούς τύπου και 
δεν απαιτείται κάποια άλλη 
παρέμβαση. 
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