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Σκοπός παραδοτέου 
Στην ΕΕ1 θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση της τεχνολογίας των γεωθερµικών συστηµάτων 
ανοικτού κυκλώµατος. Θα γίνει συλλογή τεχνικών, λειτουργικών και οικονοµικών 
δεδοµένων από τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και των περιβαλλοντικών τους οφελών και 
επιπτώσεων των γεωθερµικών συστηµάτων ανοικτού κυκλώµατος µε ιδιαίτερη αναφορά σε 
αυτά που λειτουργούν µε θαλασσινό νερό. Επιπλέον θα γίνει διερεύνηση σε εφαρµογές σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο για να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα µπορούν στη 
συνέχεια να χρησιµοποιηθούν και για επιδεικτικούς λόγους.  

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί εξίσου στην ανάλυση όλων των επιµέρους παραγόντων και 
εµποδίων που δυσχεραίνουν και καθιστούν δύσκολη την επιλογή τέτοιων συστηµάτων από 
τους πάσης φύσεως πελάτες όπως: οικονοµικοί, χρηµατοδοτικοί, κοινωνικοπολιτικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες καθώς και νοµοθετικά, διοικητικά και τεχνολογικά εµπόδια 
(διαθέσιµη τεχνολογία, τύπος και κατάσταση υποδοµών, συνδέσεις µε δίκτυα, κατάρτιση 
προσωπικού), εµπόδια τοποθεσίας (ύπαρξη επαρκούς δυναµικού ανά περιοχή) κ.α.  

Εισαγωγή 
Τα Κτίρια στην Ευρώπη 

Τα κτίρια αποτελούν τον πυρήνα για τις πολιτικές ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ. Αυτό 
συµβαίνει επειδή καταλαµβάνουν περίπου το 30-40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 
το 36% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου (Eurostat, European Commission, 2012), (Pallis, 
et al., 2019). Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέµατος στην Ευρώπη 
είναι, συνεπώς, µείζων στόχος, όχι µόνο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020 και 
το 2030, αλλά και για την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων που θέτει ο χάρτης πορείας 
της οικονοµίας 2050 για τη χαµηλή κατανάλωση άνθρακα (European Commission, 2011).  

Η Οδηγία 2010/31/EU (Energy Performance of Buildings Directive-EPBD) και η Οδηγία 
2012/27/EU (Energy Efficiency Directive –EED) εισάγουν ειδικά µέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέµατος. Αν και οι προαναφερθείσες 
οδηγίες τροποποιήθηκαν πρόσφατα µε τις οδηγίες 2018/844 και 2018/2002, αντίστοιχα, ο 
κύριος στόχος της EPDB είναι τα σχεδόν µηδενικά ενεργειακά κτίρια (nZEB) τόσο για νέα 
κτίρια όσο και για τα ανακαινιζόµενα, καθώς και οι µακροπρόθεσµες στρατηγικές 
ανακαίνισης µέσω οικονοµικά αποδοτικών προσεγγίσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της EPBD, το nZEB κτίριο ορίζεται ως «ένα κτίριο που έχει πολύ 
υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν µηδενική ή πολύ χαµηλή ποσότητα ενέργειας που 
απαιτείται θα πρέπει να καλύπτεται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ενέργεια από 
ανανεώσιµες πηγές, συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που 
παράγεται επιτόπου ή πλησίον». Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη ορίσει κτίρια σχεδόν µηδενικής 
ενέργειας (nZEB) στη νοµοθεσία της (European Commission, 2020). 

Καθώς συγκεκριµένα αριθµητικά εύρη δεν ορίζονται στη EPBD, οι απαιτήσεις αυτές αφήνουν 
περιθώρια ερµηνείας και επιτρέπουν στα κράτη µέλη να καθορίσουν τα κτίρια σχεδόν 
µηδενικής ενέργειας (nZEB) µε ευέλικτο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες 
κλιµατικές συνθήκες ανά χώρα, παράγοντες πρωτογενούς ενέργειας, µεθοδολογίες 
υπολογισµού και οικοδοµικές παραδόσεις. Αυτός είναι επίσης ο κύριος λόγος για τον οποίο 
οι υφιστάµενοι ορισµοί των κτιρίων σχεδόν µηδενικής ενέργειας (nZEB) διαφέρουν 
σηµαντικά από χώρα σε χώρα. Είναι λοιπόν ένα δύσκολο έργο να βρεθεί ένας κοινός 
παρονοµαστής για τον καθορισµό κτιρίων σχεδόν µηδενικής ενέργειας (nZEB) σε ευρωπαϊκή 
κλίµακα. 
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Η πρόσφατη ανακοίνωση από τους ηγέτες της Ευρώπης για να καταστήσουν µια πράσινη και 
ψηφιακή µετάβαση στην ενέργεια ως βασική προτεραιότητα για την οικονοµική ανάκαµψη 
της ΕΕ, θα πρέπει να στοχεύει στο να καταστεί αυτό δυνατό. Από αυτή την άποψη, η 
επερχόµενη πρωτοβουλία «Κύµα ανακαίνισης - Renovation Wave» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που στοχεύει στην επιτάχυνση της απαλλαγής από άνθρακα στο κτιριακό απόθεµα 
της ΕΕ φαίνεται να είναι µια µοναδική ευκαιρία για την ταυτόχρονη αντιµετώπιση της 
κλιµατικής κρίσης, προσφέροντας συγκεκριµένα οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, όπως 
καθαρότερος αέρας στις πόλεις, δηµιουργία θέσεων εργασίας και βελτιωµένη άνεση και 
ευεξία. 

Θέρµανση και ψύξη – η αντλία θερµότητας 

Η θέρµανση και η ψύξη αντιπροσωπεύουν το 50% της συνολικής ενέργειας που 
καταναλώνεται στην ΕΕ. Η θέρµανση και η ψύξη παράγονται επί του παρόντος από πηγές 
ορυκτών καυσίµων στο 83% των περιπτώσεων (EHPA, European Heat Pump Association).  

Η αντλία θερµότητας, µια καθιερωµένη και πολύ αποδοτική τεχνολογία, είναι απαραίτητη 
για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών, τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων και τη συµβολή στην απανθρακοποίηση του κτιριακού τοµέα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι µια αντλία θερµότητας παράγει θερµική ενέργεια αρκετές φορές 
υψηλότερη από την εισροή ενέργειας και χρησιµοποιεί πηγές ενέργειας όπως η υπόγεια 
θερµική µάζα ή ο ατµοσφαιρικός αέρας. Επιπλέον, οι αντλίες θερµότητας αρχίζουν τώρα να 
χρησιµοποιούν φυσικά ψυκτικά, όπως προπάνιο (R290), διοξείδιο του άνθρακα (R744) και 
ισοβουτάνιο (R600a), στον τοµέα θέρµανσης και ψύξης. Τα φυσικά ψυκτικά έχουν θεωρηθεί 
από καιρό ως τα βέλτιστα: είναι φιλικά προς το περιβάλλον και οι καλύτερες λύσεις στο 
πρόβληµα της καταστροφής του όζοντος και της υπερθέρµανσης του πλανήτη, επειδή 
υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον µας και έχουν χαµηλό δείκτη GWP (global warming 
potential - GWP) και δείκτη ODP (ozone depletion potential - ODP).  

Ένας άλλος λόγος για την υιοθέτηση των αντλιών θερµότητας είναι ότι είναι µία από τις πιο 
ελπιδοφόρες τεχνολογίες για τη χρήση των µεταβλητών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι 
αντλίες θερµότητας µπορούν να συµβάλουν στην ενίσχυση των Φ/Β αυτοπαραγωγής 
µετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµότητα, αντί να την εγχέουν στο δίκτυο, 
αποθηκεύοντας το πλεόνασµα ως θερµική ενέργεια για µετέπειτα χρήση. Με αυτό τον τρόπο 
συµβάλλουν στην επίτευξη κτιρίων σχεδόν µηδενικού ενεργειακού (nZEB) αποτυπώµατος. 

Παρόλο που οι αντλίες θερµότητας έχουν γίνει η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη τεχνολογία σε 
νεόδµητα κτίρια σε πολλές χώρες, καλύπτουν σήµερα µόνο το 5% της παγκόσµιας ζήτησης 
θέρµανσης κτιρίων (IEA, International Energy Agency).  

Ο κατασκευαστικός τοµέας των κτιρίων είναι υπεύθυνος για το µεγαλύτερο µερίδιο στην για 
αγορά της τεχνολογίας αντλιών θερµότητας και σε πολλές χώρες οι αντλίες θερµότητας 
καταγράφουν το υψηλότερο µερίδιο αγοράς από όλες τις τεχνολογίες θέρµανσης. Στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, για παράδειγµα, το µερίδιο των πωλήσεων αντλιών θερµότητας για 
νεόδµητα κτίρια υπερβαίνει το 40% για µονοκατοικίες και είναι κοντά στο 50% για νέες 
πολυκατοικίες. 

Η αγορά της ΕΕ επεκτείνεται εξίσου γρήγορα, µε περίπου 1,3 εκατοµµύρια νοικοκυριά να 
αγοράζουν αντλία θερµότητας το 2018 (12% µέση ετήσια αύξηση από το 2015). Η Γαλλία, η 
Ιταλία και η Ισπανία είναι υπεύθυνες για το ήµισυ όλων των πωλήσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ η Σουηδία, η Εσθονία, η Φινλανδία και η Νορβηγία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά 
διείσδυσης, µε περισσότερες από 25 αντλίες θερµότητας να πωλούνται ανά 1.000 νοικοκυριά 
κάθε χρόνο (IEA, International Energy Agency). 
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Μετά από σχεδόν 200 χρόνια ύπαρξης, οι αντλίες θερµότητας προσφέρουν σήµερα µια 
ποικιλία λύσεων για θέρµανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης, οι οποίες 
είναι έτοιµες προς χρήση για τη µεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων κατοικιών και εµπορικών 
κτιρίων στην Ευρώπη, καθώς και για βιοµηχανικές διαδικασίες. Οι αντλίες θερµότητας 
χρησιµοποιούν ανανεώσιµη ενέργεια από αέρα, νερό, υπόγεια ύδατα ή λύµατα. Εφαρµόζουν 
αρχές κυκλικής οικονοµίας κατά την ανάκτηση ενέργειας και περίσσειας θερµότητας. Οι 
αντλίες θερµότητας υποστηρίζουν καλύτερα τα επίπεδα ποιότητας εσωτερικού και 
εξωτερικού αέρα. Βοηθούν επίσης τα εξηλεκτρισµένα κτίρια να λειτουργήσουν ως ένας 
ευέλικτος πόρος για ένα σύστηµα απαλλαγµένο από άνθρακα και να αποφέρουν ακόµη 
υψηλότερα οφέλη σε συνδυασµό µε φωτοβολταϊκά ή άλλες ανανεώσιµες και αποδοτικές 
λύσεις. 
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1. Τρόπος λειτουργίας Αντλιών Θερµότητας  
Οι αντλίες θερµότητας µετατρέπουν την ανανεώσιµη ενέργεια από τον αέρα, το έδαφος και 
το νερό σε χρήσιµη θερµότητα. 

Ένα σύστηµα αντλίας θερµότητας αποτελείται από µια πηγή θερµότητας, τη µονάδα της 
αντλίας θερµότητας και ένα σύστηµα διανοµής για τη θέρµανση/ψύξη του κτιρίου. Ένα 
ρευστό µεταφοράς µεταφέρει τη θερµότητα από µια πηγή χαµηλής ενέργειας σε µια δεξαµενή 
υψηλότερης ενέργειας. Βοηθητική ενέργεια - συνήθως ηλεκτρική ενέργεια ή αέριο - 
απαιτείται για τη λειτουργία του συµπιεστή και των επιµέρους αντλιών.  

Η κατεύθυνση αυτού του κύκλου µπορεί να αλλάξει, ώστε το ίδιο µηχάνηµα να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για θέρµανση και ψύξη, δίνοντάς του ένα επιπλέον οικονοµικό πλεονέκτηµα 
στις περιπτώσεις που χρειάζονται και οι δύο υπηρεσίες. Στη λειτουργία θέρµανσης, η 
ενέργεια του περιβάλλοντος είναι η πηγή θερµότητας και το κτίριο ο αποδέκτης. Στη 
λειτουργία ψύξης, ο κύκλος αντιστρέφεται: το κτίριο ψύχεται χρησιµοποιώντας τον 
εξωτερικό αέρα ως αποδέκτη θερµότητας (βλέπε Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Αρχή λειτουργίας µιας αντλίας θερµότητας (EHPA, European Heat Pump Association) 
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2. Είδη αντλιών θερµότητας  
Σύµφωνα µε τον (Sarbu & Sebarchievici, 2014), οι αντλίες θερµότητας διαχωρίζονται 
σύµφωνα µε τα: (1) πηγή και αποδέκτη θερµότητας, (2) ρευστό διανοµής θέρµανσης και 
ψύξης και (3) θερµοδυναµικό κύκλο. Επίσης, µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τις 
λειτουργίες τους, τις εφαρµογές τους και τους τύπους ενέργειας που χρησιµοποιούνται. Οι 
τύποι πηγών και αποδεκτών θερµότητας που χρησιµοποιούνται από τις αντλίες θερµότητας 
περιλαµβάνουν νερό, αέρα, έδαφος, ηλιακή ενέργεια ή ακόµη και απορριπτόµενη θερµότητα 
από βιοµηχανικές διεργασίες. Οι αντλίες θερµότητας µπορούν να παρέχουν τρεις κύριες 
λειτουργίες: θέρµανση και ψύξη χώρου και θέρµανση ζεστού νερού στους οικιακούς και 
εµπορικούς τοµείς. Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον βιοµηχανικό τοµέα µεταξύ 
άλλων χρήσεων για ξήρανση, παρασκευή τροφίµων ή κατασκευή χαρτιού. Η ηλεκτρική, η 
µηχανική και η θερµική ενέργεια είναι οι τρεις κύριες κατηγορίες ενέργειας που 
χρησιµοποιούνται για την λειτουργία των αντλιών θερµότητας µε βάση διαφορετικές 
χρήσεις. 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις πιο συνηθισµένες αντλίες θερµότητας σε κτίρια 
κατοικιών: 

(2.1.) αντλία θερµότητας πηγής αέρα (air source heat pump),  
(2.2.) αντλία θερµότητας πηγής νερού (water source heat pump),  
(2.3.) αντλία θερµότητας εδάφους (ground source heat pump). 

Επίσης θα αναφερθούν και οι (2.4) αντλίες θερµότητας µε ηλιακή υποβοήθηση (solar-assisted 
heat pump) καθώς και τα (2.5) συστήµατα αντλιών θερµότητας σε αλληλουχία (cascade heat 
pump systems) και τα (2.6) συστήµατα αντλιών θερµότητας δυο σταδίων (two-stage heat 
pumps). 

Η εφαρµογή αντλιών θερµότητας για θέρµανση χώρων για κτίρια κατοικιών σε ψυχρές 
περιοχές θα µειώσει την χρήση φυσικού αερίου, πετρελαίου και άλλων ορυκτών καυσίµων 
και τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.  

2.1. Αντλία Θερµότητας πηγής Αέρα - Air source heat pumps (ASHP)  
Μια αντλία θερµότητας πηγής αέρα (ASHP), η οποία χρησιµοποιεί τον εύκολα διαθέσιµο αέρα 
ως πηγή θερµότητας, αναπτύσσεται και εφαρµόζεται πιο εύκολα από άλλους τύπους αντλιών 
θερµότητας, όπως οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας. Οι αντλίες θερµότητας πηγής αέρα 
αποτελούνται από τις αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα ή αντλίες θερµότητας αέρα-νερού.  

Έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως για θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης λόγω της απλής 
λειτουργίας, της υψηλής απόδοσης του συστήµατος, και των καλών περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών (Staller & Tisch, 2010). Οι ASHP µπορούν να αντικαταστήσουν απευθείας 
λέβητες ορυκτών καυσίµων, βοηθώντας έτσι στην απανθρακοποίηση του οικιακού τοµέα για 
τις ανάγκες θέρµανσης χώρου και ΖΝΧ. Μια µελέτη στο Ηνωµένο Βασίλειο έδειξε ότι ένα 
σύστηµα ASHP που χρησιµοποιείται µε ενδοδαπέδια θέρµανση θα µπορούσε να εξοικονοµήσει 
έως και 37% στο λειτουργικό κόστος και στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου σε σύγκριση µε 
ένα συµβατικό σύστηµα λέβητα (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021). 

Η αντλία θερµότητας αέρα-αέρα είναι το πιο συνηθισµένο σύστηµα που χρησιµοποιείται σε 
οικιακές και επαγγελµατικές εφαρµογές. Σύµφωνα µε τους (Wang Z. , Luther, Amirkhani, 
Liu, & Horan, 2021), στο πλαίσιο έρευνας που διεξήχθη για τη διερεύνηση της απόδοσης 
µιας αντλίας θερµότητας αέρα-αέρα σε εξαιρετικά κρύο κλίµα, στο Harbin της Κίνας, 
παρατηρήθηκε ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα, αλλά για 
ένα αποδεκτό COP, η θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού 
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αέρα πρέπει να διατηρείται εντός 41 οC. Οι κλιµατικές συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν 
σηµαντικά την απόδοση των αντλιών θερµότητας αέρα-αέρα. 

Οι αντλίες θερµότητας αέρα-νερού χρησιµοποιούνται στον οικιακό τοµέα για την παραγωγή 
ζεστού νερού. Μια τεχνοοικονοµική µελέτη σκοπιµότητας (feasibility study) µιας αντλίας 
θερµότητας αέρος-νερού για τη θέρµανση χώρου και ζεστού νερού χρήσης 
πραγµατοποιήθηκε στον Καναδά (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021). Η µελέτη 
διαπίστωσε µέγιστη µείωση 36% στη χρήση ενέργειας και µείωση 23% στις εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου. Η απόδοση αντλίας θερµότητας αέρα-αέρα και αντλίας θερµότητας αέρα-
νερού για θέρµανση χώρου συγκρίθηκε και στις ψυχρές περιοχές της Κίνας. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αντλία θερµότητας αέρα-αέρα έχουν µεγαλύτερη θερµαντική 
ικανότητα από τις αντλίες θερµότητας αέρα-νερού σε συνθήκες χαµηλών θερµοκρασιών. 

2.2. Αντλία Θερµότητας πηγής Νερού - Water source heat pump systems 
(WSHP) 
Το νερό µπορεί να είναι µια καλή πηγή και αποδέκτης θερµότητας για τις αντλίες θερµότητας 
επειδή έχει σηµαντικά υψηλότερη πυκνότητα και περίπου τέσσερις φορές µεγαλύτερη ειδική 
θερµοχωρητικότητα από τον αέρα. Μπορεί να περιέχει σηµαντικά περισσότερη ενέργεια ανά 
όγκο από τον αέρα. Το νερό έχει επίσης µικρότερο εύρος διακύµανσης θερµοκρασίας από 
τον αέρα. Οι µονάδες αντλίας θερµότητας πηγής νερού χωρίζονται σε δύο τύπους: 

• Αντλία θερµότητας νερού-αέρα 
• Αντλία θερµότητας νερού-νερού 

Η τεχνολογία αντλιών θερµότητας νερού (WSHP) χρησιµοποιεί ενέργεια από νερά στην 
επιφάνεια της Γης (όπως υπόγεια ύδατα, επιφανειακά νερά, θαλασσινό νερό και λύµατα), 
απορροφά την ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερµική ενέργεια και χρησιµοποιεί την αρχή της 
αντλίας θερµότητας, µε κατανάλωση περιορισµένης ηλεκτρικής ενέργειας, για τη µεταφορά 
θερµικής ενέργειας χαµηλής στάθµης σε θερµική ενέργεια υψηλής στάθµης. 

Στις αντλίες θερµότητας νερού-νερού για θέρµανση και ψύξη, το νερό λειτουργεί τόσο ως 
πηγή θερµότητας όσο και ως αποδέκτης (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2. Αντλία θερµότητας νερού-νερού (Wang, Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

Καθότι  το νερό έχει 4,23 φορές καλύτερη ειδική θερµική χωρητικότητα από ότι ο αέρας , το 
COP των αντλιών θερµότητας που χρησιµοποιούν νερό ως πηγή θερµότητας µπορεί να είναι 
µεγαλύτερο από αυτών που χρησιµοποιούν αέρα επειδή το ψυκτικό µπορεί να απορροφήσει 
περισσότερη θερµότητα στην πλευρά του εξατµιστή. Σε συγκριτική ανάλυση που έγινε για 
την απόδοση τεσσάρων διαφορετικών συστηµάτων αντλιών θερµότητας για θέρµανση και 
ψύξη τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι αντλίες θερµότητας νερού-αέρα και νερού-νερού 
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αποδίδουν τους υψηλότερους COP 3,94 και 3,73, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τους COP 3,54 
και 3,4 για τις αντλίες θερµότητας αέρα-αέρα και αέρα νερού αντίστοιχα (Uğur, Kemal, 
Ömer, & Süleyman, 2013). 

Στις αντλίες θερµότητας νερού-αέρα χρησιµοποιείται νερό ως πηγή ή αποδέκτης 
θερµότητας και ο αέρας για τη µεταφορά της θερµότητας για θέρµανση ή ψύξη. Το νερό 
µπορεί να είναι υπόγεια ύδατα που εισέρχεται από πηγάδια ή επιφανειακό νερό που 
εισέρχεται από λίµνες, ποτάµια ή θάλασσα. Κτίρια κοντά σε αυτά τα επιφανειακά υδάτινα 
σώµατα µπορεί να επωφεληθούν από τα οφέλη της εκµετάλλευσης αυτών των πηγών νερού. 
Τα υπόγεια ύδατα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά ως πηγή ή αποδέκτης θερµότητας λόγω της 
σταθερής θερµοκρασίας όλο το χρόνο. 

Στην αντλία θερµότητας υπόγειων υδάτων (Εικόνα 3), το νερό γενικά αντλείται από ένα 
πηγάδι και εγχέεται σε άλλο πηγάδι. 

 

Εικόνα 3. Σύστηµα αντλίας θερµότητας υπόγειων υδάτων (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & 
Horan, 2021) 

Οι αντλίες θερµότητας επιφανειακού νερού (Surface water heat pumps - SWHP) 
ταξινοµούνται σε δύο τύπους: ανοιχτού βρόχου και κλειστού βρόχου. Στο σύστηµα ανοιχτού 
βρόχου (Εικόνα 4α), το νερό από τον ποταµό ή τη λίµνη λαµβάνεται µέσω του εναλλάκτη 
θερµότητας των αντλιών θερµότητας και επιστρέφει στο ποτάµι ή τη λίµνη σε µια απόσταση. 
Στο σύστηµα κλειστού βρόχου (Εικόνα 4β), υπάρχει µια σπείρα (coil) ανταλλαγής 
θερµότητας εγκατεστηµένη στο επιφανειακό υδάτινο σώµα και δεν πραγµατοποιείται άµεση 
άντληση επιφανειακού νερού. Εποµένως, το αντιψυκτικό διάλυµα το οποίο ρέει µέσα στη 
σπείρα µπορεί να ανταλλάξει τη θερµότητα µε το νερό πριν εισέλθει στην αντλία θερµότητας. 
Στη συνέχεια, η αντλία θερµότητας απορροφά ή απελευθερώνει θερµότητα από/προς τον 
αέρα στον κλιµατιζόµενο χώρο. 
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Εικόνα 4. (a) Σύστηµα ανοιχτού βρόγχου και (β) Σύστηµα κλειστού βρόγχου (Wang Z. , Luther, 
Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

Το σχετικά χαµηλό αρχικό κόστος λόγω του µειωµένου κόστους εκσκαφής και το χαµηλό 
κόστους λειτουργίας είναι δύο κύρια πλεονεκτήµατα για τις αντλίες θερµότητας 
επιφανειακού νερού κλειστού βρόχου. Μια σηµαντική διακύµανση της θερµοκρασίας του 
νερού µπορεί να είναι µειονέκτηµα και για τα δύο συστήµατα (ανοιχτά και κλειστά). Επίσης, 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ποιότητα του νερού και για τα δύο συστήµατα (ανοικτού 
βρόγχου SWHP και υπόγειων υδάτων) καθώς µπορεί να υπάρξει βλάβη στον εναλλάκτη 
θερµότητας µεταξύ του ψυκτικού υγρού και των υπόγειων/επιφανειακών υδάτων (fouling, 
corrosion). 

Αρκετές µελέτες έχουν διερευνήσει τον βαθµό απόδοσης COP ή την ενεργειακή απόδοση των 
συστηµάτων WSHP. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε τους (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, 
& Horan, 2021) παρακολουθήθηκε ένα σύστηµα SWHP ανοιχτού βρόχου που 
χρησιµοποιήθηκε στη Βενετία σε σύγκριση µε ένα σύστηµα ASHP, έναν αερόψυκτο ψύκτη και 
ένα σύστηµα λέβητα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το σύστηµα WSHP εξοικονόµησε περίπου 
το 37% της κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση µε τα συµβατικά συστήµατα. Συνοψίζοντας 
αναφέρεται πως τα WSHPs έχουν γενικά υψηλότερο COP από τα ASHP, επειδή το νερό έχει 
καλύτερη µεταφορά θερµότητας και θερµικές ιδιότητες.  

2.3. Αντλία Θερµότητας πηγής Εδάφους - Ground source heat pumps (GSHP)  
Το σύστηµα αντλίας θερµότητας εδάφους (GSHP) είναι ένας τύπος ενεργειακού συστήµατος 
που συνήθως καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για να παρέχει ψύξη και θέρµανση σε κτίρια. 
Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός συστήµατος GSHP είναι η χρήση πόρων εδάφους, που 
διακρίνει τα GSHP από άλλα συστήµατα αντλιών θερµότητας. Ένα GSHP µπορεί να θεωρηθεί 
ως ένα «πράσινο» σύστηµα, κυρίως λόγω της χρήσης γεωθερµικής ενέργειας που, ως τύπος 
ανανεώσιµης ενέργειας, έχει τεράστιες δυνατότητες για τη µείωση των εκποµπών CO2 και 
την κατανάλωση ορυκτών καυσίµων. 

Σε γενικές γραµµές, µπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη απόδοση συστήµατος χρησιµοποιώντας 
ένα σύστηµα GSHP σε σύγκριση µε ένα σύστηµα ASHP, λόγω της σχετικά µικρής 
θερµοκρασιακής διακύµανσης του εδάφους σε σύγκριση µε τον αέρα περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα, ένα σύστηµα GSHP περιλαµβάνει την αντλία θερµότητας, εναλλάκτες 
θερµότητας εδάφους και σχετικό εξοπλισµό διανοµής, σωληνώσεις κλπ. Σύµφωνα µε τους 
διαφορετικούς τύπους εναλλακτών θερµότητας εδάφους, τα συστήµατα GSHP µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως συστήµατα αντλιών θερµότητας συνδεδεµένα µε το έδαφος (ground-
coupled heat pump - GCHP), αντλιών θερµότητας απευθείας εκτόνωσης (direct expansion - 
DX-GSHP) και αντλιών θερµότητας υπόγειων υδάτων, που συζητήθηκαν παραπάνω (Wang Z. 
, Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021). 
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Το έδαφος χρησιµοποιείται ως πηγή ή αποδέκτης θερµότητας σε ένα σύστηµα εδάφους 
GCHP. Σε αυτά τα συστήµατα χρησιµοποιείται εναλλάκτης θερµότητας εδάφους (ground heat 
exchanger - GHE) µέσω του οποίου γίνεται η ανταλλαγή της θερµότητας µε το έδαφος.  

Ο GHE µπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια τάφρο βάθους περίπου ενός έως δύο µέτρων 
(Εικόνα 5α). Σε αυτή την διάταξη απαιτείται σηµαντική έκταση γης, η οποία µπορεί να 
αποτελέσει πρόβληµα στις περιπτώσεις µε ανεπάρκεια χώρου. Επιπλέον, λόγω του µικρού 
βάθους ταφής, ο ρυθµός εναλλαγής θερµότητας µεταξύ του διαλύµατος και του εδάφους 
είναι ευαίσθητος στις εποχιακές αλλαγές. Το χαµηλό κόστος εγκατάστασης και η ευκολία 
συντήρησης είναι δύο πλεονεκτήµατα για τα οριζόντια συστήµατα GCHP σε σύγκριση µε τα 
κατακόρυφα GCHP. 

Εναλλακτικά, ο GHE µπορεί επίσης να τοποθετηθεί κατακόρυφα σε γεωτρήσεις σε βάθος 
περίπου 50 έως 150 m (Εικόνα 5β). Τα κατακόρυφα GCHP είναι πιο επιθυµητά από τα 
οριζόντια σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές επειδή η έκταση που απαιτείται είναι πολύ 
µικρότερη. Το κόστος εγκατάστασης των γεωτρήσεων είναι όµως αρκετά υψηλό και µπορεί 
να αποτελεί το κύριο εµπόδιο για τα κατακόρυφα GCHP. Ωστόσο, επειδή η θερµοκρασία του 
εδάφους παραµένει σχετικά σταθερή σε βάθος µεγαλύτερο των 10 µέτρων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, τα κατακόρυφα GCHP µπορούν να αποφέρουν υψηλότερη απόδοση 
συστήµατος συγκριτικά µε τα οριζόντια GCHPs. 

 
 

Εικόνα 5. (a) Οριζόντιο σύστηµα GCHP και (β) Κατακόρυφο σύστηµα GCHP (Wang Z. , Luther, 
Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

Όσον αφορά την απόδοση των συστηµάτων GCHP, έχουν γίνει µελέτες οι οποίες συγκρίνουν 
τα COPs των οριζόντιων και κατακόρυφων συστηµάτων που έχουν εγκατασταθεί για 
θέρµανση θερµοκηπίων σε ήπια κλίµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το σύστηµα GCHP µε 
κατακόρυφο GHE απέδωσαν υψηλότερο COP από τα οριζόντια GCHP, αλλά µε σηµαντικά 
αυξηµένο κόστος λόγω των γεωτρήσεων (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021).  

Τα συστήµατα απευθείας εκτόνωσης (direct expansion - DX-GSHP) είναι εκείνα, στα οποία 
χρησιµοποιείται ψυκτικό µέσο ως ρευστό εργασίας στους βρόχους του εναλλάκτη 
θερµότητας εδάφους, ο οποίος ανταλλάσσει θερµότητα µε το έδαφος (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6. Σύστηµα άµεσης ανταλλαγής direct expansion - DX-GSHP (Wang Z. , Luther, Amirkhani, 
Liu, & Horan, 2021) 

Αυτό σηµαίνει ότι ο γεωεναλλάκτης λειτουργεί ως εξατµιστής στη λειτουργία θέρµανσης ή 
ως συµπυκνωτής στη λειτουργία ψύξης. Τα συστήµατα DX-GSHP έχουν τα πλεονεκτήµατα 
του χαµηλότερου αρχικού κόστους και της υψηλότερης απόδοσης από τα συµβατικά 
κατακόρυφα GCHP. 

Από την άλλη πλευρά, τα συστήµατα DX-GSHP έχουν σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως οι 
µεγάλες απαιτήσεις σε ψυκτικό µέσο, οι πιθανές διαρροές ψυκτικού και η διάβρωση 
µετάλλων. Προτείνεται το µέταλλο που χρησιµοποιείται για τις σωληνώσεις ψυκτικού να 
είναι ανθεκτικό τόσο στο ψυκτικό όσο και στο υλικό πλήρωσης της γεώτρησης που 
χρησιµοποιείται στον εναλλάκτη και περιβάλλει τις σωληνώσεις. 

Τα συστήµατα εδάφους GSHP µπορούν να αποδώσουν καλύτερα από τα ASHP σε ακραίες 
συνθήκες επειδή το έδαφος έχει πιο σταθερή θερµοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Επιπλέον, η ποιότητα του εδάφους µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τις θερµικές ιδιότητες 
και την απόδοση των GSHPs επειδή αυτό καθορίζει το ρυθµό µεταφοράς της θερµότητας.  

Για καλύτερο ρυθµό µεταφοράς θερµότητας των οριζόντιων GSHP, ο διαχωρισµός µεταξύ 
των σωλήνων είναι κρίσιµος και πρέπει να είναι επαρκής για να αποφευχθεί η θερµική 
παρεµβολή µεταξύ παράλληλων σωλήνων. Μακροχρόνιες µεταβολές της θερµοκρασίας του 
εδάφους που προκαλούνται είτε από τη συσσωρευµένη θερµότητα είτε από εξάντληση 
µπορεί να µειώσουν την απόδοση των GSHPs, ειδικά σε περιοχές όπου απαιτείται µόνο 
θέρµανση ή ψύξη. Μια λύση είναι η εξασφάλιση ότι η ποσότητα θερµότητας που εξάγεται ή 
επανεισάγεται δεν είναι υψηλότερη από τη φυσική αναγέννηση. Μια άλλη λύση είναι ότι τα 
συστήµατα GSHP θα πρέπει να λειτουργούν κατά διαστήµατα, έτσι ώστε η συσσωρευµένη 
θερµότητα να µπορεί να διοχετεύεται περιοδικά στη γη (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, 
& Horan, 2021).  
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2.4. Αντλίες θερµότητας µε ηλιακή υποβοήθηση (solar assisted heat pump - 
SAHP) 
Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοναδική πηγή θερµότητας για αντλίες 
θερµότητας ή σε συνδυασµό µε άλλες πηγές όπως ο αέρας και το έδαφος. Λόγω 
διαφορετικών προσεγγίσεων σύνδεσης του ηλιακού συλλέκτη και του εξατµιστή, τα 
συστήµατα SAHP µπορούν να ταξινοµηθούν σε αυτά µε άµεση εκτόνωση-ηλιακή 
υποβοήθηση (DX-SAHP) και σε αυτά µε έµµεση εκτόνωση-ηλιακή υποβοήθηση (IX-SAHP). 

Σύµφωνα µε τους (Nouri, Noorollahi, & Yousefi, 2019), η αντλία θερµότητας εδάφους σε 
συνδυασµό µε την ηλιακή υποβοήθηση δεν είναι οικονοµική περίπτωση.  

Ένα σύστηµα DX-SAHP σχηµατίζεται όταν το ψυκτικό µέσο κυκλοφορεί µέσω του ηλιακού 
συλλέκτη απευθείας και απορροφά θερµότητα από την ηλιακή ενέργεια, υπονοώντας ότι ο 
ηλιακός συλλέκτης χρησιµεύει ως εξατµιστής (Εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7. Σύστηµα DX-SAHP (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

Ο ηλιακός συλλέκτης στο σύστηµα DX-SAHP είναι συνήθως επίπεδης πλάκας χωρίς µόνωση 
έτσι ώστε η θερµότητα να µπορεί επίσης να εξαχθεί από τον ατµοσφαιρικό αέρα. Το νερό 
στη δεξαµενή ζεστού νερού λειτουργεί ως αποδέκτης που απορροφά τη θερµότητα από το 
ψυκτικό υγρό. Κατά συνέπεια, µπορεί να παραχθεί ζεστό νερό. Το κύριο πλεονέκτηµα του 
συστήµατος DX-SAHP είναι ότι θερµότητα υψηλότερης θερµοκρασίας µπορεί να δοθεί σε 
αντλίες θερµότητας και οι απώλειες θερµότητας µπορούν να αποφευχθούν από τη 
δευτερεύουσα ανταλλαγή θερµότητας λόγω της ροής του ψυκτικού απευθείας από τον 
ηλιακό θερµικό συλλέκτη στον συµπιεστή (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021).  

Μελέτες έδειξαν ότι ο µέσος βαθµός απόδοσης τους συστήµατος COP ήταν 4 και 3 σε 
ηλιόλουστες και συννεφιασµένες φθινοπωρινές µέρες αντίστοιχα, ενώ σε πιο αντίξοες 
χειµερινές καιρικές συνθήκες ο µέσος COP ήταν 2.5 (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & 
Horan, 2021). 

Η διαλειπτή ηλιακή ενέργεια όµως, από την άλλη πλευρά µπορεί να βλάψει την απόδοση του 
συστήµατος. Μια λύση σε αυτό το πρόβληµα µπορεί να είναι η χρήση άλλων πηγών όπως ο 
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αέρας ή το έδαφος. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα των συστηµάτων DX-SAHP είναι ότι δεν 
επηρεάζονται από τις συνθήκες παγετού. Μειονέκτηµα όµως αποτελεί η εκτεταµένη 
κυκλοφορία ψυκτικού υγρού, καθώς µπορεί να συµβεί διαρροή ή και απόφραξη του 
εξατµιστή και του συµπυκνωτή.  

Τα συστήµατα IX-SAHP είναι σήµερα από τα πιο δηµοφιλή σχέδια για συστήµατα SAHP λόγω 
των απλών υδραυλικών συστηµάτων τους, της ευκολίας συντήρησης, της καλά 
ανεπτυγµένης τεχνολογίας, και της εξαιρετικά αξιόπιστης απόδοσης. Το IX-SAHP έχει τρεις 
περιπτώσεις σχεδιασµού ανάλογα µε τις συνδέσεις µεταξύ του ηλιακού θερµικού συλλέκτη 
και της αντλίας θερµότητας: σε σειρά, παράλληλα και διπλής πηγής. Για παράδειγµα, στη 
διαµόρφωση σειράς (Εικόνα 8), το αντιψυκτικό διάλυµα κυκλοφορεί µέσω του ηλιακού 
συλλέκτη και απορροφά θερµότητα από τον ήλιο. Στη συνέχεια, η θερµότητα αποθηκεύεται 
στη δεξαµενή και µεταφέρεται αργότερα στη αντλία θερµότητας µέσω πλακοειδούς 
εναλλάκτη θερµότητας (εξατµιστής αντλίας θερµότητας). 

 

Εικόνα 8. Σύστηµα IX-SAHP (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

Ο ηλιακός συλλέκτης και η αντλία θερµότητας λειτουργούν ανεξάρτητα για να παρέχουν 
θέρµανση στο σχεδιασµό παράλληλου συστήµατος. Αυτό µπορεί να εξασφαλίσει συνεχή 
παροχή θερµότητας ακόµη και αν ένα από τα δύο στοιχεία χαλάσουν. Οι ηλιακοί συλλέκτες 
αυτόνοµα µπορούν να καλύψουν το φορτίο θέρµανσης όταν υπάρχει αρκετή ηλιακή 
ακτινοβολία. Οι αντλίες θερµότητας χρησιµοποιούνται όταν απαιτείται περισσότερη 
θέρµανση ή δεν υπάρχει αρκετή ηλιακή ακτινοβολία. Τόσο η ηλιακή ενέργεια όσο και ο 
ατµοσφαιρικός αέρας χρησιµεύουν ως πηγές θερµότητας στο σύστηµα διπλής πηγής. Για να 
επιτευχθεί υψηλότερο COP, η αντλία θερµότητας χρησιµοποιεί την υψηλότερη πηγή 
θερµοκρασίας, είτε τη δεξαµενή αποθήκευσης που θερµαίνεται από ηλιακή ακτινοβολία ή 
ατµοσφαιρικό αέρα. (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

2.5. Αντλίες θερµότητας σε αλληλουχία (cascade heat pump) 
Το σύστηµα αντλίας θερµότητας σε αλληλουχία (cascade heat pump) αποτελείται από δύο 
κύκλους ψυκτικού µέσου: χαµηλού σταδίου και υψηλού σταδίου που συνδέονται µέσω ενός 
εναλλάκτη θερµότητας. Ο εναλλάκτης θερµότητας σε αλληλουχία λειτουργεί ως 
συµπυκνωτής για τον κύκλο χαµηλού σταδίου και ως εξατµιστής για τον κύκλο υψηλού 
σταδίου. Ένα παράδειγµα µιας τέτοιας αντλίας θερµότητας αέρα-νερού παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 9. 



15 

 

 

Εικόνα 9. Σύστηµα αντλίας θερµότητας αέρα-νερού σε αλληλουχία (cascade heat pump) (Wang Z. , 
Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

Το κύριο πλεονέκτηµα αυτών των συστηµάτων είναι ότι δύο διαφορετικά ψυκτικά µέσα 
χρησιµοποιούνται σε δύο ξεχωριστούς κύκλους και µπορούν να λειτουργήσουν στο βέλτιστο 
εύρος λειτουργίας τους. Τα ψυκτικά R404A ή R410A, τα οποία έχουν χαµηλές κρίσιµες 
θερµοκρασίες, χρησιµοποιούνται συνήθως στον κύκλο χαµηλού σταδίου για απορρόφηση 
θερµότητας από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσω εξάτµισης, ενώ τα R134a ή R123, τα οποία 
έχουν υψηλές κρίσιµες θερµοκρασίες, χρησιµοποιούνται ως ψυκτικό για την παραγωγή του 
ζεστού νερού στον κύκλο υψηλού σταδίου. Οι συµβατικές αντλίες θερµότητας αέρα-νερού 
ενός σταδίου έχουν το µειονέκτηµα της µειωµένης ικανότητας θέρµανσης σε χαµηλές 
θερµοκρασίες περιβάλλοντος, ενώ οι αντλίες θερµότητας αέρα-νερού σε αλληλουχία 
µπορούν να έχουν µικρότερο λόγο συµπίεσης και χαµηλότερη θερµοκρασία εκκένωσης 
(discharge temperature), µε αποτέλεσµα υψηλότερη απόδοση συστήµατος εξαιτίας του 
βέλτιστου συνδυασµού των ψυκτικών και του εναλλάκτη θερµότητας σε αλληλουχία 
(cascade heat exchanger) (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021).  

2.6. Αντλίες θερµότητας δυο σταδίων (Two-stage heat pump) 
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το COP και η θερµαντική ικανότητα των συµβατικών 
ASHP µπορούν να µειωθούν σε χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος λόγω της αυξηµένης 
αναλογίας συµπίεσης. Η αντλία θερµότητας δυο σταδίων µε intercooler ή sub-cooler 
(economizer) είναι ένας άλλος τρόπος για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της µειωµένης 
απόδοσης των ASHP σε ψυχρά κλίµατα. Ένα παράδειγµα αντλίας θερµότητας αέρα-νερού 
δύο σταδίων µε sub-cooler παρουσιάζεται στην Εικόνα 10. 
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Εικόνα 10. Αντλία θερµότητας αέρα-νερού δύο σταδίων µε sub-cooler 

Αποτελείται από δύο συµπιεστές (χαµηλού σταδίου και υψηλού σταδίου), δύο βαλβίδες 
διαστολής, ένα sub-cooler, ένα εξατµιστή για απορρόφηση θερµότητας από το περιβάλλον 
και ένα πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας για παραγωγή ζεστού νερού.  

Το ψυκτικό µέσο το οποίο εξέρχεται από τον συµπιεστή του χαµηλού σταδίου αναµιγνύεται 
µε το ψυκτικό µέσο δύο φάσεων από τον sub-cooler και εισέρχεται στον συµπιεστή υψηλού 
σταδίου σε κατάσταση κορεσµένου ατµού, έτσι ώστε στη θερµοκρασία εκκένωσης (discharge 
temperature) του ο συµπιεστής υψηλού σταδίου να µπορεί να µειωθεί. Επιπλέον, το 
υπόλοιπο συµπυκνωµένο ψυκτικό µέσο από τον πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας 
υπερψύχεται από το ψυκτικό µέσο δύο φάσεων στο sub-cooler πριν εισέλθει στη βαλβίδα 
διαστολής και στον εξατµιστή έτσι ώστε το COP του συστήµατος να µπορεί να αυξηθεί. 
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3. Αντλίες θερµότητας θαλασσινού νερού - Seawater Heat 
Pump Systems (SWHP) 
Το σύστηµα αντλίας θερµότητας θαλασσινού νερού (SWHP) είναι µια τεχνολογία 
εξοικονόµησης ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον η οποία δύναται να χρησιµοποιηθεί για 
ψύξη και θέρµανση κτιρίων. Χρησιµοποιεί το θαλασσινό νερό ως πηγή ψύξης και θέρµανσης. 
Το καλοκαίρι, ο πύργος ψύξης µπορεί να εξαιρεθεί όταν χρησιµοποιείται θαλασσινό νερό ως 
νερό ψύξης. Καθώς η θερµοκρασία του θαλασσινού νερού είναι χαµηλότερη από τη 
θερµοκρασία του αέρα, η θερµοκρασία του συµπυκνώµατος ψύξης µειώνεται, εποµένως θα 
µπορούσε να αυξήσει σηµαντικά την απόδοση COP της αντλίας θερµότητας. Το χειµώνα, η 
θερµότητα που αποθηκεύεται στο θαλασσινό νερό θα µπορούσε να εξαχθεί µέσω εξατµιστή 
για παροχή θερµότητας σε κτίρια. Η θερµοκρασία εξάτµισης της αντλίας θερµότητας θα 
αυξηθεί όταν η θερµοκρασία του θαλασσινού νερού είναι υψηλότερη από τη θερµοκρασία 
του αέρα. Η τεχνολογία της αντλίας θερµότητας µε πηγή θαλασσινού νερού θα µπορούσε να 
εξοικονοµήσει µεγάλη ποσότητα γλυκού υδατικού πόρου και έτσι θα έχει µεγάλο θετικό 
αντίκτυπο σε περιοχές µε πρόβληµα λειψυδρίας. 

Ως ένα σύστηµα αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η αντλία θερµότητας 
θαλασσινού νερού προσελκύει σηµαντική προσοχή. Τα συστήµατα θαλασσινού νερού για 
κτίρια χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη εδώ και τρεις δεκαετίες, µε χώρες όπως η Σουηδία 
και η Νορβηγία χρησιµοποιούν θαλασσινό νερό ως πηγή θερµότητας για τηλεθέρµανση από 
το 1984. 

Σε µελέτη των (Todorovic, Pejkovic, & Zenovic, 2010), µελετήθηκε ένα σύστηµα αντλίας 
θερµότητας θαλασσινού νερού 3,5 MW µε υποβοήθηση από ηλιακό θερµικό σύστηµα. 
Κατασκευάστηκε στην πόλη Budva σε ακτή της Αδριατικής το 1983. Αυτή η εφαρµογή είναι 
χρήσιµο µοντέλο για έρευνα λόγω της µακράς περιόδου επιτυχηµένης λειτουργίας. Το 1984, 
η µεγαλύτερη εγκατάσταση αντλίας θερµότητας θαλασσινού νερού (180MWth) 
κατασκευάστηκε στη Σουηδία. Οι αντλίες θερµότητας παρείχαν ζεστό νερό στους 80◦C µε το 
θαλασσινό νερό να λαµβάνεται στους 3◦C (σε 15 µ βάθος από την επιφάνεια της θάλλασας) 
και στη συνέχεια να επιστρέφει στους 0,5◦C στη Βαλτική θάλασσα (λειτουργία θέρµανσης). 
Η αντλία θερµότητας που εγκαταστάθηκε ήταν της Friotherm µε βαθµό απόδοσης COP 3,75 
(Ropsten, 2016). 

Σε άλλη µελέτη ο (Van de Ven, 1998) ανέλυσε µια εγκατάσταση τηλεθέρµανσης µε αντλία 
θερµότητας θαλασσινού νερού η οποία εγκαταστάθηκε στη στρατιωτική βάση στο Bodø της 
Νορβηγίας το 1992. Το θαλασσινό νερό από βάθος 170m χρησιµοποιήθηκε ως πηγή 
θερµότητας και η µέση θερµοκρασία του ήταν 7◦C, µε συντελεστή εποχιακής απόδοσης 
(Seasonal Performance Factor – SPF) της όλης εγκατάστασης 3.5. Σε άλλη έρευνα, οι 
(Mitchell & Spitler, 2013), ερεύνησαν τις δηµοσιευµένες εφαρµογές εγκατεστηµένων 
συστηµάτων αντλίας θερµότητας ψύξης θαλάσσιου νερού ανοιχτού βρόχου και επιφανειακού 
θαλάσσιου νερού. 

Οι ασιατικές χώρες χρησιµοποιούν επίσης τη θερµότητα του θαλασσινού νερού ως πηγή 
θερµότητας για τηλεθέρµανση από το 1993. Ο (Okamoto, 2006) µελέτησε ένα σύστηµα 
θαλασσινού νερού µε αποθήκευση θερµότητας εγκατεστηµένο σε ένα ενυδρείο στην Ιαπωνία. 
Οι µετρήσεις για ένα έτος (27 Μαρτίου 2000 - 26 Μαρτίου 2001, έδειξαν ότι η διακύµανση της 
θερµοκρασίας του θαλασσινού νερού ήταν µεταξύ 10 και 15◦C. Οι (Baik, Kim, Chang, Lee, & 
Ra, 2014) διερεύνησαν τη δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης χρησιµοποιώντας µια σειρά 
λειτουργιών σε ένα σύστηµα αντλίας θερµότητας θαλασσινού νερού. Η εγκατάσταση ήταν 
στην πόλη Gangneung, κοντά στην Ανατολική Θάλασσα στην Κορέα. Μεταξύ της 1ης 
Ιανουαρίου 2000 και 31ης Δεκεµβρίου 2010, η διακύµανση της θερµοκρασίας του θαλασσινού 
νερού ήταν µεταξύ 3 και 26◦C (στην περιοχή Jumunjin).  
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Η Κίνα χρησιµοποιεί τη θερµότητα του θαλασσινού νερού για τηλεθέρµανση από τις αρχές 
της δεκαετίας του 2000. Οι (Jia , Duanmu , & Shu , 2017) ανέλυσαν ένα σύστηµα αντλίας 
θερµότητας θαλασσινού νερού για θέρµανση και ψύξη. Κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Qingdao το 2004, µε τη χαµηλότερη θερµοκρασία 
θαλασσινού νερού να είναι 3,74◦C (τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο). Σύµφωνα µε τους 
ίδους, µελετήθηκε το σύστηµα αντλίας θερµότητας θαλασσινού νερού που δηµιουργήθηκε 
στο Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Qingdao το 2008. Η θερµοκρασία του θαλασσινού νερού 
ήταν 3-10 ◦C το χειµώνα και 19-25 ◦C το καλοκαίρι. 

Οι (Zheng, You, Yang, & Chen, 2014) µελέτησαν την απόδοση συστήµατος SWHP µε σύστηµα 
εισαγωγής διήθησης µέσω φρεατίου στην παραλία στο Tianjin της Κίνας. Για τις 22 από τις 
συνολικές ηµέρες έρευνας, η θερµοκρασία ήταν κάτω από τους 0 °C. Οι (Zheng, Ye, You, & 
Chen, 2015) σύγκριναν τη θερµική απόδοση των συστηµάτων εισαγωγής διήθησης µέσω 
φρεατίου και του σπειρωειδούς εναλλάκτη θερµότητας για συστήµατα SWHP στη θάλασσα 
Bohai, Tianjin, Κίνα. Έχουν επίσης συγκρίνει την τεχνολογική και οικονοµική απόδοση των 
συστηµάτων SWHP και των συστηµάτων αντλίας θερµότητας αέρα-αέρα (ASHP) στην επαρχία 
Tianjin της Κίνας. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το σύστηµα SWHP είναι ενεργειακά πιο 
αποδοτικό από το σύστηµα ASHP, λόγω της καλύτερης θερµικής απόδοσης σε χαµηλές 
εξωτερικές θερµοκρασίες. Ωστόσο, το υψηλό επενδυτικό κόστος όσον αφορά τις γεωτρήσεις 
και την κατασκευή του αγωγού καθιστά τις οικονοµικές επιδόσεις του συστήµατος ASHP 
καλύτερες από το σύστηµα SWHP. 

Το 2008 ξεκίνησε στην πόλη Νταλιάν της Κίνας ένα πρόγραµµα για την προώθηση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που χρησιµοποιούν το σύστηµα SWHP για θέρµανση και ψύξη 
εµπορικών και οικιστικών κτιρίων. Πριν από την εφαρµογή του, οι (Li, Duanmu, Shu, Jiang, 
& Zhu, 2007) εκτίµησαν την τεχνολογική σκοπιµότητα και τις αναµενόµενες οικονοµικές 
επιδόσεις του συστήµατος SWHP σε σύγκριση µε το σύστηµα θέρµανσης µε άνθρακα και το 
συµβατικό σύστηµα κλιµατισµού. Βρήκαν θετική καθαρή παρούσα αξία για τα περισσότερα 
σενάρια καθώς και µικρότερο ετήσιο κόστος όσο και µικρότερη περίοδο αποπληρωµής από 
τις επενδύσεις σε συµβατικά συστήµατα θέρµανσης και ψύξης. Η ανάλυση ευαισθησίας 
έδειξε, ωστόσο, ότι οι µέτριες αλλαγές στις παραδοχές σχετικά µε τις τιµές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, τα επιτόκια ή τις τιµές του άνθρακα µπορεί να αλλάξουν το κύριο συµπέρασµα 
ότι ένα σύστηµα SWHP θα υπεραποδίδει των παραδοσιακών συστηµάτων θέρµανσης και 
ψύξης κτιρίων στην Κίνα. Οι (Shu, Duanmu, Li, & Zhu, 2010) σε έρευνα τους εξέτασαν την 
τιµή του COP αντλίας θερµότητας θαλασσινού νερού συγκρίνοντας ένα σύστηµα κεντρικής 
θέρµανσης µε αντλία θερµότητας θαλασσινού νερού και ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης µε 
λέβητα.  

Όσον αφορά την συµεπριφορά του θαλλασινού νερού, σύµφωνα µε τους (Dong & Ho, 2012) 
και (Ho & Dong, 2014), αυτό είναι επιβλαβές για το σύστηµα SWHP επειδή προκαλεί 
διάβρωση. Η συνήθης αντιδιαβρωτική µέθοδος στη µηχανική είναι ότι ο εξοπλισµός και οι 
αγωγοί που έρχονται σε επαφή µε το θαλασσινό νερό πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από 
αντιδιαβρωτικά υλικά. Για παράδειγµα, οι εναλλάκτες θερµότητας µπορούν να είναι 
κατασκευασµένοι από ορείχαλκο αλουµινίου (aluminium brass, naval brass), νικέλιο χαλκό 
ή τιτάνιο. Οι αγωγοί θαλασσινού νερού µπορούν να κατασκευαστούν από µη 
πλαστικοποιηµένο χλωριούχο πολυβινύλιο (Unplasticized Polyvinyl Chloride - UPVC) και η 
αντλία θαλασσινού νερού µπορεί να είναι κατασκευασµένη από πλαστικό-χάλυβα. Επειδή 
πολλές ανεπτυγµένες πόλεις βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, ο χαλύβδινος σωλήνας 
γεµάτος µε σκυρόδεµα έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε διάφορες αρχιτεκτονικές κατασκευές 
σε αυτές τις πόλεις, γεγονός που θέτει υψηλότερες απαιτήσεις διάβρωσης για τις 
κατασκευές. 
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4. Νέες εξελίξεις για τις αντλίες θερµότητας σε κτίρια nZEB 
Οι αντλίες θερµότητας θεωρούνται ως η ιδανική τεχνολογία για χρήση στα κτίρια nZEB λόγω 
των µοναδικών χαρακτηριστικών τους: 

• Οι αντλίες θερµότητας είναι πολύ αποδοτικές σε χαµηλές θερµοκρασιακές διαφορές 
σε σχέση µε τον κλιµατιζόµενο χώρο, κάτι που ενεργοποιείται από το κέλυφος 
υψηλής απόδοσης και τα χαµηλά φορτία του nZEB. 

• Στα κτίρια nZEB τα φορτία θέρµανσης του χώρου µειώνονται και τα διαφορετικά 
φορτία κτιρίου έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στη συνολική ενεργειακή απόδοση. Το ζεστό 
νερό µπορεί να αποτελεί περισσότερο από το ήµισυ της συνολικής ζήτησης 
θερµότητας και ψύξης στην Ευρώπη και η αφύγρανση στις ΗΠΑ και την Ασία να 
γίνεται όλο και πιο διαδεδοµένη. Οι αντλίες θερµότητας µπορούν να εξυπηρετήσουν 
πολλαπλές κτιριακές υπηρεσίες µε µία συσκευή, η οποία είναι ιδανική για νεόδµητα 
κτίρια υψηλής απόδοσης όπως τα nZEB. 

• Η ενσωµάτωση πολλαπλών λειτουργιών στο σύστηµα µε την αντλία θερµότητας 
µπορεί να ξεκλειδώσει περαιτέρω την αύξηση της απόδοσης, καθώς η ταυτόχρονη 
παραγωγή διαφορετικών κτιριακών αναγκών µπορεί να επιτρέψει την εσωτερική 
ανάκτηση θερµότητας, π.χ. για ψύξη χώρου (ή αφύγρανση) και ζεστό νερό. Η 
ταυτόχρονη λειτουργία αποδίδει υψηλότερες επιδόσεις λόγω της πολλαπλής χρήσης 
της ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Η χρήση των ίδιων εξαρτηµάτων για την κάλυψη πολλαπλών αναγκών του κτιρίου 
µπορεί να δικαιολογήσει την επένδυση σε εξαρτήµατα υψηλής ποιότητας (π.χ. 
µονάδες ελεγχόµενης χωρητικότητας µε κινητήρες µεταβλητής ταχύτητας (variable 
speed drives - VSD)). 

• Οι αντλίες θερµότητας είναι σε θέση να µετατρέψουν την ηλεκτρική ενέργεια σε 
ενέργεια θέρµανσης ή ψύξης, η οποία προσφέρει ενεργειακή ευελιξία για την 
επιτόπια παραγωγή ή τα ηλεκτρικά δίκτυα και βοηθάει επιπλέον αποθηκευτικές 
ικανότητες όπως θερµική αποθήκευση. 

Ο συνδυασµός αντλιών θερµότητας και φωτοβολταϊκών έχει ήδη καθιερωθεί ως αρχέτυπο 
κτιριακό σύστηµα σε κτίρια κατοικιών. Κατά συνέπεια, πιο φιλόδοξοι στόχοι µπορούν επίσης 
να επιτευχθούν, όπως ένα θετικό ενεργειακό ισοζύγιο στο κτίριο, ανάλογα µε το σχεδιασµό 
των στοιχείων του συστήµατος. 

Ωστόσο, λόγω των προαναφερθέντων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αντλιών 
θερµότητας, η περαιτέρω ενσωµάτωση τους σε συνδυασµό µε την αποθήκευση και τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία του συστήµατος και να είναι 
επωφελής τόσο για τους ιδιοκτήτες κτιρίων όσο και για το δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επιπλέον, ο συνδυασµός διαφορετικών λειτουργιών κτιρίου µε την αντλία 
θερµότητας µπορεί να αυξήσει περαιτέρω την απόδοση της αντλίας θερµότητας 
(International Energy Agency, Heat Pumping Technologies, 2020). 

Τα µεγαλύτερα κτίρια είναι ακόµα πιο απαιτητικά όσον αφορά το ισοζύγιο ενός nZEB, οπότε 
η απόδοση του συστήµατος γίνεται ακόµα πιο σηµαντική. Επίσης σε κτίρια µη οικιακής 
χρήσης, η ζήτηση για ψύξη µπορεί να είναι πιο σηµαντική, ενώ η απαίτηση για ζεστό νερό 
µπορεί να µειωθεί ή να αυξηθεί ανάλογα µε τη ζήτηση. Άλλα θέµατα για τις αντλίες 
θερµότητας, είναι τα νέα ψυκτικά µέσα που χρησιµοποιούνται, οι έξυπνοι έλεγχοι και 
επιλογές απόκρισης ζήτησης, εξαιρετικά ενσωµατωµένες συµπαγείς µονάδες αντλιών 
θερµότητας για πολυλειτουργική χρήση και ανύψωση της χαµηλής θερµοκρασίας και ο 
έλεγχος χωρητικότητας για αντλίες θερµότητας (International Energy Agency, Heat Pumping 
Technologies, 2020). 
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4.1. Ψυκτικά µέσα 
Με βάση την οδηγία για τα φθοριούχα αέρια στην Ευρώπη (F-gas Directive) και τη συµφωνία 
Kigali διεθνώς (Kigali agreement), τα υπάρχοντα ψυκτικά µέσα πρέπει να µειωθούν 
σταδιακά. Έτσι, βρίσκεται σε εξέλιξη µια αλλαγή σε ψυκτικά µε χαµηλό δείκτη GWP. Ο 
στόχος θα ήταν τα φυσικά ψυκτικά µέσα, τα οποία είναι ήδη εν µέρει σε λειτουργία και 
παρουσιάζουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, κάθε ένα από τα φυσικά ψυκτικά 
µέσα φέρνει επίσης κάποιους περιορισµούς, π.χ. η τοξικότητα στην περίπτωση της αµµωνίας 
και η ευφλεκτότητα στη περίπτωση του προπανίου. 

Ως εκ τούτου, απαιτούνται ενισχυµένα µέτρα ασφαλείας. Το CO2 ως ψυκτικό µέσο προσφέρει 
υψηλές επιδόσεις για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, αλλά έχει απαιτήσεις υψηλής 
πίεσης και ανάγκη για υψηλότερη θερµοκρασία του αποδέκτη θερµότητας, προκειµένου να 
επιτευχθούν υψηλές τιµές απόδοσης. Στο έργο KIWI Dalgard στη Νορβηγία, εφαρµόζεται 
ψυκτικό µέσο CO2, το οποίο περιλαµβάνει ανάκτηση θερµότητας για θέρµανση χώρου και 
αναγέννηση της αποθηκευµένης θερµικής ενέργειας των γεωτρήσεων (σύστηµα Borehole 
Thermal Energy Storage - BTES). Επίσης στο έργο ONV, χρησιµοποιείται επαναφόρτιση του 
BTES µε απορριπτόµενη θερµότητα από τη λειτουργία ψύξης (International Energy Agency, 
Heat Pumping Technologies, 2020). 

4.2. Φορτία κτιρίου και ΖΝΧ 
Σε κτίρια υψηλής απόδοσης, τα φορτία µετατοπίζονται για την κάλυψη του ZNX και της 
ενδεχοµένως επιπρόσθετης ψύξης που µπορεί να ζητηθεί. Αυτό µπορεί να αποφέρει 
καλύτερη απόδοση µέσω της ταυτόχρονης λειτουργίας εάν η θερµότητα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ΖΝΧ.  

Μια άλλη προσέγγιση για την αύξηση της απόδοσης της αντλίας θερµότητας βάσει 
χαµηλότερων συνθηκών φορτίου είναι οι ενσωµατωµένες αντλίες θερµότητας, οι οποίες 
προσφέρουν επιλογές εσωτερικής ανάκτησης θερµότητας για άλλη λειτουργία κτιρίου, π.χ. 
ψύξη/αφύγρανση και χρήση ζεστού νερού χρήσης, απαιτούν λιγότερο χώρο εγκατάστασης, 
µπορούν να εξοπλιστούν µε πιο ακριβά, αλλά υψηλής απόδοσης εξαρτήµατα και µπορούν 
να εξοπλιστούν µε βελτιστοποιηµένο σύστηµα ελέγχου. 

4.3. Έλεγχος λειτουργίας αντλιών θερµότητας 
Ο έλεγχος λειτουργίας για τις αντλίες θερµότητας αντί για λειτουργία 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off) είναι όλο και περισσότερο διαθέσιµος από τα 
µέσα του 2000 στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί περισσότερο στις 
αµερικανικές και ασιατικές αγορές. Σήµερα, όλοι οι κατασκευαστές προσφέρουν αντλίες 
θερµότητας µε ελεγχόµενη λειτουργία. Συγκεκριµένα, οι συµπιεστές ελεγχόµενης ταχύτητας 
µε µετατροπέα DC προσφέρουν υψηλό COP σε λειτουργία µερικού φορτίου, το οποίο έχει 
την προοπτική περαιτέρω αύξησης της απόδοσης. Έτσι, για τα κτίρια nZEB µε µειωµένα 
φορτία θέρµανσης, µια αντλία θερµότητας µε ελεγχόµενη ταχύτητα µπορεί να έχει ιδιαίτερα 
πλεονεκτήµατα. 

4.4. Πηγές θερµότητας 
Με τη χρησιµοποίηση του κελύφους του κτιρίου για παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας, είναι 
επίσης δυνατή η ενσωµάτωση της ως πηγής ή αποδέκτης θερµότητας. Μια ηλιακή θερµική 
πηγή θερµότητας βρίσκεται συχνά σε συνδυασµό µε µια αποθήκευση πάγου (ice storage) ως 
τα λεγόµενα "ηλιακά συστήµατα πάγου (solar-ice systems)".  

Τα συστήµατα αποθήκευσης πάγου, τα οποία συνηθέστερα χρησιµοποιούνταν ως ψυκτικές 
αποθήκες για τον κλιµατισµό του χώρου, µπορούν να κατασκευαστούν πιο συµπαγείς λόγω 
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της υψηλότερης λανθάνουσας πυκνότητας αποθήκευσης θερµότητας σε σχέση µε το νερό και 
παρέχουν µια περισσότερο ή λιγότερο σταθερή θερµοκρασία, περίπου στους 0 °C, στην 
κοινή περιοχή θερµοκρασίας σχεδιασµού των αντλιών θερµότητας εδάφους για τη 
λειτουργία θέρµανσης το χειµώνα. Έτσι, αυτές οι λύσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για 
κτίρια, όπου δεν µπορούν να γίνουν γεωτρήσεις.  

Οι νέες τεχνολογίες αντλιών θερµότητας χρησιµοποιούν επίσης ακάλυπτο ηλιακό 
απορροφητή ως πηγή θερµότητας. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και 
φωτοβολταϊκοί/θερµικοί (PV/T) συλλέκτες ως πηγή θερµότητας σε τέτοια συστήµατα, 
επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερµότητας µε την ίδια περιοχή συλλεκτών. Τιµές απόδοσης στο φάσµα των τιµών των 
συνηθισµένων συστηµάτων εδάφους είναι δυνατόν να επιτευχθούν, αλλά το κόστος 
ενδέχεται να είναι υψηλότερο από ό, τι για τις αντλίες θερµότητας εδάφους ή αέρα. Στο έργο 
Riedberg, οι απορροφητές τοποθετήθηκαν κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή 
και εξάγουν τη θερµότητα µε µεταφορά από την ατµόσφαιρα χωρίς άµεση χρήση ηλιακής 
ακτινοβολίας, σε συνδυασµό µε αποθήκευση πάγου. Η αναγέννηση της αποθήκευσης πάγου 
εξετάζεται επίσης στο έργο (International Energy Agency, Heat Pumping Technologies, 
2020). 

Επίσης στην αγορά υπάρχουν φωτοβολταϊκοί/θερµικοί (PV/T) συλλέκτες µε ιδιαίτερη 
αυξηµένη µεταφορά θερµότητας από την ατµόσφαιρα, οι οποίοι µπορούν να χρησιµεύσουν 
ως πηγή θερµότητας ακόµη και µε χαµηλή ή καθόλου ηλιακή ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, αυτοί οι ηλιακοί απορροφητές ή φωτοβολταϊκοί συλλέκτες µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν ως εναλλάκτης θερµότητας λόγω της έλλειψης θερµοµόνωσης σε αντίθεση 
µε τους συµβατικούς ηλιακούς συλλέκτες µε γυάλινο κάλυµµα.  

Αντί για αποθήκευση πάγου, οι ακάλυπτοι ηλιακοί απορροφητές και 
φωτοβολταϊκοί/θερµικοί (PV/T) συλλέκτες µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σε 
συνδυασµό µε µια πηγή εδάφους για την αναγέννηση της αποθηκευµένης θερµικής ενέργειας 
των γεωτρήσεων (σύστηµα Borehole Thermal Energy Storage - BTES). Έτσι, το έδαφος 
χρησιµοποιείται ως εποχιακή αποθήκευση για την παραγωγή θερµότητας. Για την 
αναγέννηση, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί η απορριπτόµενη θερµότητα από εφαρµογές 
ψύξης το καλοκαίρι. Αυτό εφαρµόζεται σε πολλά συστήµατα στην Ευρώπη (KIWI Dalgård, 
ONV, WGG και Herzo-Base) (International Energy Agency, Heat Pumping Technologies, 
2020).  

Η χρήση αυτής της απορριπτόµενης θερµότητας από την λειτουργία ψύξης µπορεί να αυξήσει 
περαιτέρω τον συνολικό βαθµό απόδοσης. Στο κτίριο Black&White δεν έχει εγκατασταθεί 
ψυκτικό συγκρότηµα για τη λειτουργία ψύξης και όλη η απορριπτόµενη θερµότητα από την 
φυσική ψύξη χρησιµοποιείται για θέρµανση του χώρου ή θέρµανση ζεστού νερού χρήσης ή 
για την αναγέννηση της θερµότητας του εδάφους. Οι γεωτρήσεις µπορούν επίσης να 
συνδεθούν µε τον εξαερισµό για σκοπούς προθέρµανσης και προψύξης, κάτι που έχει 
διερευνηθεί για τη λειτουργία δωρεάν ψύξης σε σπίτια στο Borås και στο Varberg στη 
Σουηδία. Για µεγαλύτερα κτίρια και οµάδες κτιρίων, η ανάκτηση θερµότητας από τα λύµατα 
προσφέρει µια εναλλακτική και υψηλής θερµοκρασίας πηγή θερµότητας. Στις Βρυξέλλες, η 
εταιρεία ύδρευσης Vivaqua σκοπεύει να εξοπλίσει τους υπονόµους µε εναλλάκτες 
θερµότητας κατά τη διάρκεια εργασιών µετασκευής. 

4.5. Αντλίες θερµότητας ανύψωσης χαµηλής θερµοκρασίας 
Στα κτίρια nZEB, το υψηλής απόδοσης κέλυφος του κτιρίου και το χαµηλό φορτίο θέρµανσης 
επιτρέπουν την παροχή του υπολειπόµενου φορτίου θέρµανσης σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
Με καλές πηγές θερµοκρασίας όπως βαθιές ή αναγεννηµένες γεωτρήσεις, υπόγεια ύδατα ή 
λύµατα, η αύξηση της θερµοκρασίας για την αντλία θερµότητας µπορεί να µειωθεί 
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σηµαντικά. Υπάρχουν εξελίξεις για αντλίες θερµότητας ανύψωσης χαµηλής θερµοκρασίας, 
οι οποίες φτάνουν σε ιδιαίτερα υψηλές τιµές COP και SPFHP (σε εργαστηριακή εφαρµογή 
έως 10 και σε έρευνα πεδίου έως 7 για θέρµανση χώρου) (International Energy Agency, Heat 
Pumping Technologies, 2020). 

Ειδικά µε την αυξανόµενη ζήτηση για ψύξη σε κτίρια γραφείων, η ανύψωση θερµοκρασίας 
µπορεί να γίνει αρκετά µικρή µε συστήµατα εκποµπών υψηλής θερµοκρασίας όπως 
συστήµατα θερµικά ενεργοποιηµένων κτιρίων (thermally activated buildings systems - TABS) 
ή ψυχόµενες οροφές και επιλογή επαναψύξης χαµηλής θερµοκρασίας όπως το έδαφος, µε 
αποτέλεσµα να προσφέρονται ευκαιρίες υψηλής απόδοσης  

4.6. Συστήµατα εξαερισµού 
Στα κτίρια nZEB, ένα σύστηµα εξαερισµού συµβάλλει στη διασφάλιση της υγιεινής εναλλαγής 
του αέρα. Τα µηχανικά συστήµατα εξαερισµού έχουν το επιπλέον πλεονέκτηµα ότι η 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα µπορεί να βελτιωθεί φιλτράροντας τον εξωτερικό αέρα. 
Προσφέρουν τη δυνατότητα µείωσης των απωλειών εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας µε 
τυπικούς ρυθµούς ανάκτησης έως και 90% µε εναλλάκτες θερµότητας αντίθετης ροής. 
Παρέχουν ελεγχόµενη απαίτηση εξαερισµού, π.χ. µε αισθητήρες CO2 και υβριδικό αερισµό, 
καθώς ο συνδυασµός αερισµού παραθύρων µπορεί να µειώσει τη ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με την ανάκτηση ενθαλπίας, µπορεί επίσης να ανακτηθεί η υγρασία του αέρα 
επιστροφής για υγρασία του αέρα παροχής το χειµώνα, όταν ο αέρας είναι συχνά πολύ 
ξηρός. 

Αυτό υλοποιήθηκε από τις λεγόµενες συµπαγείς µονάδες, οι οποίες συνδύασαν θέρµανση 
χώρου χρησιµοποιώντας αέρα εξαερισµού µέσω του µηχανικού συστήµατος εξαερισµού, µια 
αντλία θερµότητας αέρα και τη θέρµανση ζεστού νερού χρήσης σε µια ενιαία µονάδα. Οι 
τυπικές ικανότητες θέρµανσης για αυτές τις µονάδες κυµαίνονται από 1,5 kW. Οι µονάδες 
τροποποιήθηκαν επίσης µε εναλλάκτες θερµότητας εδάφους-αέρα για προθέρµανση/ψύξη 
αέρα, παραγωγή ηλιακού θερµικού ζεστού νερού και πρόσθετη εξωτερική πηγή αέρα για 
υψηλότερη δυναµικότητα στην περιοχή των 4 kW. Ορισµένες µονάδες ενσωµάτωσαν µια 
ενεργή λειτουργία ψύξης του αέρα τροφοδοσίας µε αντίστροφη λειτουργία της αντλίας 
θερµότητας. 
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5. Παραδείγµατα αντλιών θερµότητας σε κτίρια 
Αυστρία 

• “Hot Ice Wize” επικεντρώνεται στη χρήση λανθάνουσας θερµότητας µε δύο αποθήκες 
πάγου και δύο αντλίες θερµότητας σε συνδυασµό µε ηλιακούς συλλέκτες χωρίς γυαλί 
και ένα ΦΒ σύστηµα. Έχει σχεδιαστεί ως πιλοτικό έργο για τοπική παροχή 
θερµότητας (more) 

• Οι πολυκατοικίες Vögelebichl στο Innsbruck, Austria είναι οι πρώτες στον κόσµο που 
ανταποκρίνονται στο Passivhaus Plus Standard της Αυστρίας. Επιπλέον, τα κτίρια 
σχεδιάστηκαν για να επιτύχουν το ετήσιο καθαρό µηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο χάρη 
στην επιτόπια παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. (more) 

• Το κτίριο κατοικιών "D12" είναι ένα µπλοκ 7 κτιρίων µε 4-6 ορόφους το καθένα, έχει 
εµπορική χρήση στο ισόγειο (GF) µε 8 καταστήµατα σε 900 m2 και 213 διαµερίσµατα 
στα ανώτερα επίπεδα. Η (υπό όρους) µεικτή επιφάνεια είναι περίπου 20.600 (19.080) 
m2. Το κτίριο βρίσκεται στη Βιέννη/Aspern Seestadt. (more) 

Γαλλία 

• Σε νεόδµητη ιδιωτική κατοικία που βρίσκεται στη Μασσαλία, στη Νοτιοανατολική 
Γαλλία, η παραγωγή ζεστού νερού ρυθµίζεται από µια αντλία θερµότητας µε ηλιακή 
υποβοήθηση. Για αυτήν την εγκατάσταση, το κλίµα και η ηλιοφάνεια είναι πολύ 
ευνοϊκά. Οι ηλιακοί συλλέκτες εγκαθίστανται στην οροφή του κτιρίου. (more) 

• Το σύστηµα τηλεθέρµανσης, ειδικά για αυτήν την οικολογική περιοχή στη Νίκαια 
(Roquebrune Cap Martin) είναι αρκετά καινοτόµο. Βασίζεται στο απορριπτόµενο νερό 
από µονάδα επεξεργασίας νερού 500µ µακριά. Αυτό το νερό χρησιµοποιείται ως πηγή 
κρύου 8 αντλιών θερµότητας για παραγωγή ζεστού νερού και 5 αντλιών θερµότητας 
για θέρµανση και ψύξη. (more) 

• Στο Soissons, η θέρµανση παρέχεται από ένα ανακαινισµένο δίκτυο τηλεθέρµανσης 
που συνδέεται µε µια µονάδα θέρµανσης µε ξύλο. Η παραγωγή ζεστού νερού 
εξασφαλιζόταν από µεµονωµένους ηλεκτρικούς θερµοσίφωνες µέχρι τώρα. Η 
αντικατάσταση αυτών µε µια µεγάλη αντλία θερµότητας προκαλεί µείωση 50% του 
λογαριασµού ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. 
(more) 

• Στο La Ciotat ένας ξενώνας ηλικιωµένων σε λειτουργία από το 2018, είναι ένα άλλο 
καλό παράδειγµα για αντλίες θερµότητας σε αστικά κτίρια κατοικιών. Ένα ηλιακό 
πάνελ 60µ² παρέχει ενέργεια για τις δύο αντλίες θερµότητας. (more) 

Γερµανία 

• Σε καθαρή επιφάνεια 3.248 τετραγωνικών µέτρων, ένα σύστηµα αντλιών θερµότητας 
σε αλληλουχία παρέχει ζεστό νερό, θέρµανση δωµατίων και αρκετή ενέργεια για τις 
επιχειρήσεις εστίασης στο ισόγειο της νέας εξοχικής κατοικίας "Boarding House 
Potsdam". (more) 

• Ένα παλαιό οικοτροφείο του 1881 ανακαινίστηκε το 2008 σε µια πολυκατοικία µε 
πέντε κατοικίες. Η θέρµανση του γίνεται µε αντλία θερµότητας ως αντικατάσταση του 
παλαιού λέβητα πετρελαίου. (more) 

• Στην περιοχή του Düsseldorf στο Derendorf, πρώην βιοµηχανική και εµπορική 
περιοχή, δηµιουργήθηκε µια ολόκληρη ξεχωριστή και µοντέρνα συνοικία το “Neues 
Düsseldorfer Stadtquartier”,η οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις αντλίες 
θερµότητας. (more) 

• Στο Bruchköbel ο κατασκευαστής εξόπλισε το νέο κτίριο µε προηγµένα ενεργειακά 
συστήµατα. (more) 
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• Επτά νέα κτίρια χτίστηκαν στο Petershagen στη βόρεια Γερµανία, το καθένα µε αντλία 
θερµότητας και φωτοβολταϊκά συστήµατα στις στέγες. Έξι από αυτά περιέχουν 
διαµερίσµατα ειδικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες ηλικιωµένων και το έβδοµο είναι 
ένα κτίριο κοινότητας. (more) 

• Στο Riedberg της Γερµανίας κατασκευάστηκε πενταόροφη πολυκατοικία µε 17 
διαµερίσµατα.Όλο το κτίριο είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρική αντλία θερµότητας νερού 
άλµης 50 kWth που χρησιµοποιεί συνολικά 85 m2 ηλιακού απορροφητή σε συνδυασµό 
µε µια αποθήκη πάγου ως πηγή θερµότητας. (more) 

Ελβετία 

• Το έργο στο Daru της Γενεύης αφορά την αντικατάσταση ενός υπάρχοντος 
συστήµατος θέρµανσης αερίου µε υβριδική λύση αερίου και αντλίας θερµότητας σε 
υπάρχουσα πολυκατοικία. Με στόχο τη µέγιστη ετήσια παραγωγή θερµότητας από 
αντλίες θερµότητας, εφαρµόστηκαν έξι αντλίες θερµότητας αέρα/νερού στον 
τελευταίο όροφο. (more) 

• Στο έργο St. Julien, στη Γενεύη 2 αντλίες θερµότητας αέρα-νερού εγκαταστάθηκαν 
στην οροφή µιας µονοκατοικίας ως αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος 
θέρµανσης µε πετρέλαιο. Ένας λέβητας πετρελαίου διατηρήθηκε ως εφεδρεία. 
(more) 

• Το πρώτο κτίριο MINERGIE-A® µε χρήση γραφείου που βρίσκεται στο Uster της 
Ζυρίχης, παρακολουθήθηκε για δύο χρόνια (Μάιος 2014-Απρίλιος 2016). Το πλήρως 
εξηλεκτρισµένο κτίριο είναι εξοπλισµένο µε αντλία θερµότητας εδάφους 33,1 kW, ένα 
ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστηµα 24 kWp και ένα φωτοβολταϊκό/θερµικό (PV/T) 
συλλέκτη 7,1 m2 για προθέρµανση του ζεστού νερού χρήσης (DHW). (more) 

• Μια κατοικία στο Horgen της Ελβετίας µε τέσσερα διαµερίσµατα εξοπλίστηκε µε 
γεωθερµική αντλία θερµότητας µέσω δυο γεωτρήσεων των 225m η κάθε µια για 
θέρµανση και ΖΝΧ. (more) 

 

  



25 

 

6. Περιβαλλοντικές πτυχές αντλιών θερµότητας 
Αρκετές µελέτες έχουν δείξει ότι οι αντλίες θερµότητας οδηγούν σε σηµαντική εξοικονόµηση 
ενέργειας και µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Ως εκ τούτου, είναι µία από 
τις πιο ελπιδοφόρες τεχνολογίες για την απανθρακοποίηση του κτιριακού τοµέα. Παρόλα 
αυτά όµως οι αντλίες θερµότητας εξακολουθούν να έχουν προβλήµατα που µπορεί να έχουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δυο σηµαντικά προβλήµατα είναι η χρήση του ψυκτικού µέσου 
και οι διαρροές που µπορεί να υπάρξουν. 

Οι συµβατικές αντλίες θερµότητας χρησιµοποιούν υδροφθοράνθρακες (HFC) ως ψυκτικό 
µέσο το οποίο έχει υψηλές τιµές GWP. Στο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος απαιτείται 
η σταδιακή κατάργηση των HFC. Έτσι συνίσταται να χρησιµοποιούνται ψυκτικά µέσα µε 
χαµηλή τιµή GWP και µηδενικό ODP στις εφαρµογές αντλιών θερµότητας. Το φυσικό 
ψυκτικό, R290, θα µπορούσε είναι µια εξαιρετική εναλλακτική λύση αντί του R22 στα 
συστήµατα ψύξης λόγω των εξαιρετικών περιβαλλοντικών και θερµοφυσικών 
χαρακτηριστικών του. Το R744 είναι ένα άλλο φυσικό ψυκτικό µε µικρή επίδραση στο κλίµα 
επειδή µπορεί να ανακτηθεί από τις διαδικασίες παραγωγής. Το R744 διαθέτει τις πιο 
επιθυµητές περιβαλλοντικές δυνατότητες µεταξύ όλων των εναλλακτικών λύσεων λόγω του 
χαµηλού GWP, της µη ευφλεκτότητας και της µη τοξικότητας. 

Το νερό που χρησιµοποιείται ως υγρό µεταφοράς θερµότητας στα συστήµατα GSHP (GCHP, 
WSHP) αναµιγνύεται µε αντιψυκτικό διάλυµα για την αποφυγή παγοποίησης του συστήµατος 
τον χειµώνα. Τα αντιψυκτικά διαλύµατα συνήθως περιλαµβάνουν γλυκόλη, µεθανόλη, 
αιθανόλη κ.λπ., τα οποία σε πιθανή διαρροή µπορεί να µολύνουν επιφανειακά και υπόγεια 
ύδατα. Η διαρροή του ψυκτικού µπορεί να επιλυθεί χρησιµοποιώντας το R744 καθώς δεν 
είναι τοξικό και εύφλεκτο.  

Τέλος, σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν τα διάφορα συστήµατα αντλιών 
θερµότητας είναι η καθίζηση του εδάφους και η αποστράγγιση των φρεατίων που 
προκαλείται από την πτώση της στάθµης του νερού (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & 
Horan, 2021).  

7. Οικονοµικές πτυχές αντλιών θερµότητας 
Το κόστος µιας αντλίας θερµότητας είναι ζωτικής σηµασίας για τον προσδιορισµό της χρήσης 
της. Η εγκατάσταση και η οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων αντλιών θερµότητας 
βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε διάφορες πτυχές, συµπεριλαµβανοµένων των κλιµατικών 
συνθηκών, της τοποθεσίας, των τοπικών πολιτικών και των τιµών της αγοράς.  

Οι αντλίες θερµότητας µπορεί να είναι ακριβότερο σύστηµα σε σχέση µε άλλες συσκευές 
θέρµανσης ή ψύξης. Η καλύτερη απόδοση του συστήµατος, τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά, και το λειτουργικό κόστος µπορεί να αντισταθµίσουν αυτό το µειονέκτηµα. 

Μεταξύ όλων των τεχνολογιών θέρµανσης, οι ASHP είναι η πιο οικονοµική αντικατάσταση 
των συµβατικών συστηµάτων θέρµανσης λόγω του χαµηλού αρχικού κόστους αγοράς και 
λειτουργίας και της υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η χρήση συστηµάτων GSHP για 
θέρµανση χώρων συµβάλει στη µείωση κατά 70% τουλάχιστον του χρησιµοποιούµενου 
καυσίµου και κατά 45% στη µείωση των εκποµπών GHG σε σχέση µε τους λέβητες φυσικού 
αερίου (Wang Z. , Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021).  

Συγκριτικά επίσης, τα συστήµατα GSHP µπορούν να εξοικονοµήσουν έως και 60% 
περισσότερη ενέργεια από ένα συµβατικό σύστηµα ASHP. Για περαιτέρω σύγκριση του 
κόστους των αντλιών θερµότητας που χρησιµοποιούνται συνήθως, συνοψίζονται οι 
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πληροφορίες για το αρχικό κόστος αγοράς και το λειτουργικό κόστος διαφόρων συστηµάτων 
αντλιών θερµότητας. 

Πίνακας 1. Σύγκριση κόστους ανάµεσα σε διάφορα είδη αντλιών θερµότητας (Wang Z. , 
Luther, Amirkhani, Liu, & Horan, 2021) 

Συστήµατα 
αντλιών 

θερµότητας 

Κόστος αγοράς Λειτουργικό κόστος Σχόλια 
Υψ

ηλ
ό  

Μ
έσ

ο 

Χα
µη

λό
 

Υψ
ηλ

ό  

Μ
έσ

ο 

Χα
µη

λό
 

 

ASHP   Χ  Χ  Οι ASHP ορίστηκαν ως η περίπτωση 
αναφοράς µε το χαµηλότερο κόστος 
αγοράς εξαιτίας του απλού σχεδιασµού 
και των µεσαίων λειτουργικών εξόδων. 

WSHP  Χ   Χ  Το κόστος αγοράς µιας WSHP είναι 
υψηλότερο από το αντίστοιχο των ASHP 
λόγω επιπρόσθετων εξόδων για 
εργατικά, εναλλάκτες θερµότητας, 
υποβρύχιες αντλίες κλπ., αλλά τα 
λειτουργικά κόστη είναι λιγότερα από τις 
ASHPs και περισσότερα από τις GSHPs. 

GSHP X     X Τα συστήµατα GSHP έχουν υψηλότερο 
κόστος αγοράς λόγω των γεωτρήσεων, 
της εγκατάστασης των GHE και της 
αγοράς εξοπλισµού, αλλά το λειτουργικό 
τους κόστος είναι σηµαντικά χαµηλότερο 
από τις ASHP. 

SAHP Χ     Χ Λόγω του διαφορετικού σχεδιασµού, το 
κόστος αγοράς των SAHP είναι 
υψηλότερο από τις ASHP και τις WSHP 
λόγω των ηλιακών συλλεκτών, 
δεξαµενών αποθήκευσης θερµότητας, 
αντλιών κ.λπ., αλλά χαµηλότερο από τα 
GSHP. 

cascade 
heat pump 

 Χ  Χ   Οι αντλίες θερµότητας σε αλληλουχία 
έχουν υψηλότερο κόστος αγοράς και 
λειτουργικό κόστος από τα συστήµατα 
ASHP λόγω των περισσότερων στοιχείων 
του συστήµατος και της κατανάλωσης 
ενέργειας. 

Two-stage 
heat pump 

 Χ  Χ   Παρόµοια µε τις αντλίες θερµότητας σε 
αλληλουχία, το κόστος αγοράς και το 
λειτουργικό κόστος των αντλιών 
θερµότητας δύο σταδίων είναι υψηλότερο 
από τις ASHPs. 
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8. Συµπεράσµατα 
Οι αντλίες θερµότητας έχουν αποδειχθεί ότι είναι µια αποτελεσµατική τεχνολογία για την 
αντικατάσταση της συµβατικής θέρµανσης και ψύξης σε κτίρια κατοικιών. Παρουσιάστηκαν 
έξι διαφορετικά είδη αντλιών θερµότητας συµπεριλαµβανοµένων των ASHP, WSHP, GSHP, 
SAHP, αντλίας θερµότητας σε αλληλουχία (cascade heat pump) και αντλία θερµότητας δύο 
σταδίων (two-stage heat pump). Στον Πίνακας 2 συνοψίζονται τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα αυτών των αντλιών θερµότητας.  

Πίνακας 2. Περίληψη πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων αντλιών θερµότητας. 

Αντλίες θερµότητας Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Αντλία Θερµότητας πηγής 
Αέρα - Air source heat pump 
(ASHP) 

Απλή λειτουργία και χαµηλό 
κόστος εγκατάστασης 

Μικρότερη κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και 
εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου από τα 
συµβατικά συστήµατα που 
βασίζονται σε ορυκτά καύσιµα 

Σχηµατισµός πάγου στο 
εξωτερικό εξατµιστή σε 
περιβάλλον µε χαµηλές 
θερµοκρασίες 

Μειωµένη ικανότητα 
θέρµανσης και απόδοσης COP 
σε ψυχρά κλίµατα. 

Αντλία Θερµότητας πηγής 
Νερού - Water source heat 
pump (WSHP) 

Μπορεί να χρησιµοποιήσει 
θερµότητα από ανεξάντλητες 
πηγές, όπως ποτάµια, λίµνες, 
θάλασσα 

Υψηλότερος COP και EER από 
ASHP 

Η θερµοκρασία του 
επιφανειακού νερού 
επηρεάζεται από τις κλιµατικές 
διακυµάνσεις. 

Η χαµηλή ποιότητα νερού 
µπορεί να προκαλέσει 
διάβρωση και ρύπανση του 
εναλλάκτη θερµότητας. 

Η διαθεσιµότητα νερού µπορεί 
να περιορίσει τη χρήση των 
WSHPs. 

Αντλία Θερµότητας πηγής 
Εδάφους - Ground source 
heat pump (GSHP) 

Υψηλής απόδοσης συστήµατα 

Υψηλότερο COP και 
µεγαλύτερη εξοικονόµηση 
ενέργειας από ASHP 

Πιο κατάλληλο για εφαρµογή 
σε ψυχρά κλίµατα από ASHPs  

Μειωµένες εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου σε σύγκριση 
µε συστήµατα που βασίζονται 
σε ορυκτά καύσιµα. 

Υψηλό κόστος εγκατάστασης ή 
απαίτηση γης 

Πιθανές διαρροές ψυκτικού 
και αντιψυκτικού διαλύµατος 

Διάβρωση µετάλλων των 
γεωεναλλακτών (GHEs) 

Η απόδοση του συστήµατος 
ενδέχεται να επηρεαστεί από 
υπόγεια συσσώρευση 
θερµότητας ή/και εξάντληση 
αυτής. 

Αντλίες θερµότητας µε ηλιακή 
υποβοήθηση (solar assisted 
heat pump - SAHP) 

Σηµαντικά περιβαλλοντικά 
οφέλη 

Μπορεί να επιτευχθεί 70% 
εξοικονόµησης ενέργειας 

Υψηλότερη θερµοκρασία 
προσδίδεται στις αντλίες 
θερµότητας 

Η διακοπτόµενη ηλιακή 
ενέργεια περιορίζει την 
απόδοση του συστήµατος 

Απαιτείται πολύπλοκο σύστηµα 
ελέγχου 

Σχετικά υψηλό κόστος 
εγκατάστασης 
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Αντλίες θερµότητας σε 
αλληλουχία (cascade heat 
pump) 

Υψηλότερη θερµαντική 
ικανότητα και COP από τις 
αντλίες θερµότητας ενός 
σταδίου 

Μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά σε ψυχρά 
κλίµατα 

Μεγάλη µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου σε 
σύγκριση µε συστήµατα που 
βασίζονται σε ορυκτά καύσιµα 

Υψηλότερο κόστος 
εγκατάστασης 

Υψηλότερα λειτουργικά κόστη 
από συστήµατα που βασίζονται 
σε ορυκτά καύσιµα 

Δύσκολο να προστεθεί 
τετράοδη βαλβίδα για να 
επιτευχθεί θέρµανση ή ψύξη 

Αντλίες θερµότητας δυο 
σταδίων (Two-stage heat 
pump) 

Υψηλότερος COP και 
ικανότητα θέρµανσης από τα 
συµβατικά ASHP 

Μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσµατικά σε ψυχρά 
κλίµατα 

Σηµαντικά υψηλότερο κόστος 
από τα ASHP 

Απαιτείται πολύπλοκο σύστηµα 
ελέγχου 

Τα συστήµατα ASHP έχουν τα πλεονεκτήµατα της απλής λειτουργίας, του χαµηλού κόστους 
εγκατάστασης και της λιγότερης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου από τα συµβατικά συστήµατα που βασίζονται σε ορυκτά καύσιµα, αλλά 
η µείωση της απόδοσής τους και ο σχηµατισµός παγετού σε χαµηλές θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν σηµαντικά υπόψη. Ενδέχεται να απαιτούνται βοηθητικές 
συσκευές θέρµανσης τον χειµώνα. Κατά συνέπεια, τα ASHP είναι πιο κατάλληλα για κτίρια 
σε περιοχές µε ήπιο κλίµα. 

Τα συστήµατα WSHP µπορεί να έχουν υψηλότερο COP και EER από τα ASHP, επειδή το νερό 
έχει καλύτερές θερµικές ιδιότητες και µεταφορά θερµότητας. Επιπλέον, οι WSHP µπορούν 
να επωφεληθούν από ανεξάντλητες πηγές, όπως ποτάµια, λίµνες και θάλασσες. Από την 
άλλη πλευρά, η διακύµανση της θερµοκρασίας της επιφάνειας του νερού σε διαφορετικά 
κλίµατα µπορεί να είναι ένα µειονέκτηµα. Η διαθεσιµότητα των υπόγειων και επιφανειακών 
υδάτων µπορούν να περιορίσουν την ευρεία χρήση των WSHP. Επιπλέον, η χαµηλή ποιότητα 
νερού µπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση και ρύπανση των εναλλακτών θερµότητας. Έτσι, τα 
WSHP είναι καταλληλότερα για κτίρια σε περιοχές µε επαρκή και υψηλής ποιότητας 
ύδατα.  

Τα συστήµατα GSHP έχουν τα πλεονεκτήµατα του υψηλού COP, της εξαιρετικής απόδοσης 
του συστήµατος και της σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας. Τα κατακόρυφα GCHP και DX-
GSHP µπορούν να αποδώσουν καλύτερα από τα οριζόντια, αλλά το υψηλό αρχικό κόστος 
λόγω των γεωτρήσεων είναι ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Η απαιτούµενη έκταση γης µπορεί 
να είναι µειονέκτηµα για τα οριζόντια GCHP συστήµατα. Πιθανές διαρροές ψυκτικού και 
αντιψυκτικού διαλύµατος και η διάβρωση των γεωεναλλακτών µπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κυρίως, τα GSHP µπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση από τα 
ASHP σε περιοχές µε εξαιρετικά ζεστό ή κρύο κλίµα επειδή το έδαφος έχει σταθερή 
θερµοκρασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η συσσώρευση θερµότητας ή/και η εξάντληση 
της, λόγω µακροχρόνιας λειτουργίας, µπορεί να υποβαθµίσει την απόδοση του συστήµατος. 
Εποµένως, τα GSHP είναι καταλληλότερα για κτίρια σε περιοχές µε ζεστό ή κρύο κλίµα.  

Τα συστήµατα SAHP έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα ως προς την µεγάλη εξοικονόµηση 
ενέργειας, τη εξαιρετική απόδοση του συστήµατος καθώς και σηµαντικά περιβαλλοντικά 
οφέλη. Τα SAHP µπορούν να αποκτήσουν υψηλότερο βαθµό απόδοσης επειδή η ηλιακή 
ενέργεια και ο ατµοσφαιρικός αέρας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πηγές θερµότητας. 
Ωστόσο, η διακοπτόµενη ηλιακή ενέργεια µπορεί να µειώσει την απόδοση των SAHP. Ως 
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αποτέλεσµα, τα SAHP είναι καταλληλότερα για χρήση σε κτίρια σε περιοχές µε επαρκή 
ηλιακή ακτινοβολία. 

Οι αντλίες θερµότητας σε αλληλουχία (cascade) έχουν τα πλεονεκτήµατα του υψηλού COP 
και της µεγάλης µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και µπορούν να 
λειτουργήσουν αποτελεσµατικά σε ψυχρά κλίµατα. Ωστόσο, το υψηλότερο κόστος 
εγκατάστασης µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα. Πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες συσκευές 
ψύξης ενσωµατωµένες στις αντλίες θερµότητας σε αλληλουχία για επίτευξη θέρµανσης και 
ψύξης. Έτσι, αυτές οι αντλίες θερµότητας µπορούν να εφαρµοστούν κυρίως σε περιοχές 
µε ψυχρό κλίµα. 

Οι αντλίες θερµότητας δύο σταδίων µπορούν να έχουν µεγαλύτερο COP και θερµαντική 
ικανότητα από τις συµβατικές ASHP και λειτουργούν αποτελεσµατικά σε ψυχρά κλίµατα, 
αλλά απαιτούν πιο πολύπλοκο σύστηµα ελέγχου και είναι σηµαντικά πιο δαπανηρά από τα 
ASHP. Εποµένως, αντλίες θερµότητας δύο σταδίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
περιοχές µε ψυχρό κλίµα. 

Γενικά, τα συστήµατα GSHP συνεργάζονται µε το περιβάλλον για να παρέχουν καθαρή, και 
αποδοτική ενέργεια για θέρµανση και ψύξη όλο το χρόνο. Τα GSHPs χρησιµοποιούν λιγότερη 
ενέργεια από τα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, συµβάλλοντας στη διατήρηση 
των φυσικών πόρων. Πρόκειται για µια σηµαντική τεχνολογία για τη µείωση των εκποµπών 
αερίων που βλάπτουν το περιβάλλον, όπως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διοξείδιο του θείου 
(SO2) και οξείδια του αζώτου (NOx).  

Στον Πίνακας 3 παρουσιάζονται οι εκποµπές CO2 για διαφορετικές πρωτογενείς πηγές 
ενέργειας.  

Πίνακας 3. Εκποµπές CO2 για διαφορετικές πρωτογενείς πηγές ενέργειας (Laue, Jakobs, & 
Thiemann, 2008). 

No. Σύστηµα Απόδοση Εκποµπές CO2 ανά 
kWh καυσίµου [kg 

CO2/kWh] 

Εκποµπές CO2 ανά kWh 
ωφέλιµης ενέργειας 

[kg CO2/kWh] 

0 1 2 3 4 

1 Λέβητας άνθρακα (Coal 
boiler) 

0.70 0.34 0.49 

2 Λέβητας (Gas–oil boiler) 0.80 0.28 0.35 

3 Λέβητας υγραερίου (LPG 
boiler) 

0.80 0.25 0.31 

4 Λέβητας ΦΑ (Natural gas 
boiler) 

0.80 0.19 0.24 

5 Αντλία θερµότητας αέρα-
αέρα (Air-to-air heat 

pump) 

2.50 0.47 0.19 

6 Αντλία θερµότητας 
εδάφους-νερού (Ground-

to-water heat pump) 

3.20 0.47 0.15 
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Οι GSHP χρησιµοποιούν ενέργεια αποθηκευµένη στο έδαφος κοντά στην επιφάνεια. Το 
ανανεώσιµο συστατικό (66%) µετατοπίζει την ανάγκη για πρωτογενή καύσιµα, τα οποία, όταν 
καίγονται, παράγουν εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου και συµβάλλουν στην 
υπερθέρµανση του πλανήτη. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση (EPA, 1997) για την εκτίµηση του 
συνολικού ισοδύναµου αντίκτυπου θέρµανσης (total equivalent warming impact - TEWI) των 
GSHP σε σύγκριση µε άλλα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης σε οικιακά, εµπορικά και 
δηµόσια κτίρια. Τα αποτελέσµατα της µοντελοποίησης δείχνουν µειώσεις εκποµπών CO2 από 
15 έως 77% µέσω της εγκατάστασης GSHPs τόσο σε οικιστικά όσο και σε εµπορικά κτίρια. Η 
µοναδική ευελιξία των GSHPs τους επιτρέπει να χρησιµοποιούνται για κατοικίες και εµπορικά 
κτίρια σε όλες τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη. Όσον αφορά τις εκποµπές CO2, φαίνεται 
ότι τα συστήµατα GSHP ανταγωνίζονται όντως τους λέβητες συµπύκνωσης σε χώρες όπως η 
Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Με αυξανόµενες αναλογίες ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγονται από ανανεώσιµες πηγές, η εγκατάσταση αντλιών θερµότητας σε υπάρχοντα 
κτίρια γίνεται όλο και πιο ελκυστική επιλογή τόσο όσον αφορά τη ζήτηση πρωτογενούς 
ενέργειας όσο και τις εκποµπές CO2. 
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