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Υδραυλικό δίκτυο θέρµανσης





Υδραυλικό δίκτυο ΖΝΧ





Θερµικά δεδοµένα
Α/Α Περιγραφή Θερμική 

ισχύς Kcal/h
Ποσοστό

9 Νέες Αίθουσες I 25600 0,012

1 Πτέρυγα IV 256335 0,118

2 Μικρό Αμφιθέατρο 30000 0,014

3 Νέες Αίθουσες II 25600 0,012

4 Μεγάλο Αμφιθέατρο 100000 0,046

5 Πτέρυγα Ι, II 309650 0,142

6 Πτέρυγα III 243940 0,113

7 Εργαστήρια 478910 0,221

8 Εστία 487200 0,225

10 Μαγειρεία 90000 0,042

11 Εστιατόριο 120000 0,055

12 Εφεδρεία   

 ΣΥΝΟΛΟΝ 2167235 1,000



Αλγόριθµος λειτουργίας Θέρµανσης
• Εκκίνηση εκάστου κυκλοφορητή βάσει χρονοπρογράµµατος

• Προσδιορισµός του ποσοστού θερµικής ζήτησης

• Προσδιορισµός του αριθµού των ενεργών λεβήτων

• Υδραυλική αποµόνωση των ανενεργών λεβήτων 

• Κυκλική λειτουργία των λεβήτων 

• Καθορισµός θερµοκρασίας προσαγωγής βάσει αντιστάθµισης

• Λειτουργία κυκλοφορητών βάσει σταθερού ΔΤ

• Σύστηµα αντιπαγετικής προστασίας

• Διακόπτης χειροκίνητης λειτουργίας ανάγκης 



Νέες Αίθουσες Ι →1,20% 

Πτέρυγα IV →11,80% 

Μικρό Αµφιθ. →1,40% 

Νέες Αίθουσες ΙΙ →1,20% 

Μεγάλο Αµφιθ. →4,60% 

Πτέρυγα Ι, ΙΙ →14,20% 

Πτέρυγα ΙΙΙ →11,30% 

Εργαστήρια →22,10% 

Φοιτ. Εστία →22,50% 

Μαγειρεία →4,20% 

Εστιατόριο →5,50% 



• System active για έστω και ένα κυκλοφορητή active

• Υπολογίζεται το άθροισµα των ποσοστών των εκάστοτε ενεργών κυκλοφορητών, 
Ζ(ζήτηση).

• Για Ζ < 33 % ενεργοποιείται 1 λέβητας

• Για 33 % < Ζ <66 % ενεργοποιούνται δύο λέβητες

• Για Ζ > 66 % ενεργοποιούνται 3 λέβητες

• Καθορίζεται ο κύριος λέβητας

• Ο κύριος λέβητας αλλάζει ανά συγκεκριµένο χρόνο

Boiler Commissioning



• Pump active → System active

• System active → Για κάθε active Boiler → Valve On

• System active → Για κάθε inactive Boiler → Valve Off

• System inactive → Όλα τα Boiler inactive → Valve On (???)

• Tv > 85 → Valve On  

Valve Commissioning



Αντιστάθµιση

•Ενδοδαπέδια θέρμανση S=0,4 έως S=0,6
•Θέρμανση με σώματα S=1,0 έως S=1,5
  



Ρύθµιση κυκλοφορητών
 

 

 
 

 



Παράδειγµα ανάλυσης
• Απώλειες χώρου 1000 Kcal/h για T

L
=20o → Ισχύς σώµατος Q

N
=1000 Kcal/h

• Ονοµαστική λειτουργία Tv=80o C, Tr=60o C, T
L
=20o C, m/m

N
=1, Q/Q

N
=1.00

• Απώλειες χώρου 500 Kcal/h για T
L
=20o . Ισορροπία για m/m

N
=1 και Tv=80o →       Q/Q

N
=0.85, 

T
L
=27o , Tr=63o , ΔΤ=17 K, Qχώρου=850 Kcal/h                     

• Απώλειες χώρου 500 Kcal/h για T
L
=20o . Ισορροπία για ΔΤ=20 Κ και Tv=80o →       Q/Q

N
=0.82, 

m/m
N

=0.82, T
L
=26o , Tr=60o , Qχώρου=820 Kcal/h                     

• Απώλειες χώρου 500 Kcal/h για T
L
=20o . Ισορροπία για m/m

N
=1 και Tv=60o →       Q/Q

N
=0.58, 

T
L
=22o , Tr=48o , ΔΤ=12 K , Qχώρου=580 Kcal/h 

• Απώλειες χώρου 500 Kcal/h για T
L
=20o . Ισορροπία για ΔΤ=20 Κ και Tv=60o →       Q/Q

N
=0.50, 

m/m
N

=0.50, T
L
=20o , Tr=40o , Qχώρου=500 Kcal/h                    



Η Εφαρµογή του ΔΤ=const λύνει 
αυτόµατα πολλά προβλήµατα

• Λόγω αρχικής υπερδιαστασιολόγησης των κυκλοφορητών εµφανιζόταν ΔΤ λειτουργίας πολύ 
µικρά ΔΤ=2 Κ. Υπερτροφοδοτήσεις κλάδων. Ο αλγόριθµος ΔΤ=const λύνει το πρόβληµα.

• Λόγω φαινοµένων αλληλοεπηρεασµού των σηµείων λειτουργίας των κυκλοφορητών µεταξύ 
τους, εµφανιζόταν στους µικρούς κυκλοφορητές ΔΤ µεγαλύτερα από 20 ή και 30 Κ. 
Υποτροφοδοτήσεις κλάδων. Ο αλγόριθµος ΔΤ=const λύνει το πρόβληµα.

• Υφίσταται άµεση σχέση µεταξύ των στροφών λειτουργίας και της µεταφερόµενης θερµότητας 
στο δίκτυο για σταθερό ΔΤ λειτουργίας. Έµµεση εκτίµηση της κατανάλωσης του χώρου. 
Απόλυτη εκτίµηση προκύπτει µε παράλληλη µέτρηση της θερµοκρασίας του χώρου.

• Επίτευξη σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας, θερµικής και ηλεκτρικής. Αυτόµατη υδραυλική 
εξισορρόπηση του δικτύου.

                 



Αντιπαγετική προστασία
• Στο σύστηµα έχει εγκατασταθεί παράλληλη αντιπαγετική προστασία µε την λειτουργία. 

Δηλαδή κάποιοι κλάδοι µπορεί να λειτουργούν βάσει χρονοπρογράµµατος και κάποιοι να 
υπόκεινται συγχρόνως σε αντιπαγετική προστασία.

                 

Χειροκίνητη λειτουργία

• Το σύστηµα διαθέτει µεταγωγικό διακόπτη manual – auto. Σε περίπτωση βλάβης του BMS 
επιλέγεται η χειροκίνητη λειτουργία µε πλήρη αυτοµατισµό και κοινό χρονοπρόγραµµα.                 



Μελλοντικές επεµβάσεις

• Σύζευξη του λέβητα ΖΝΧ στο κεντρικό δίκτυο για καλύτερη προσαρµογή της παραγόµενης και 
ζητούµενης θερµότητας.

• Σύζευξη του δικτύου παραγωγής ΖΝΧ στο κεντρικό δίκτυο και επίτευξη µεγάλης θερµικής 
αδράνειας κατά την λειτουργία του ΖΝΧ.

• Δηµιουργία χωριστού δικτύου κατανάλωσης στο φουαγιέ του ΤΕΙ για καλύτερη διαχείριση των 
θερµικών αναγκών.

• Επέκταση του ελέγχου αυτοµατισµού στις αίθουσες του ΤΕΙ µε έλεγχο θερµοκρασίας και 
µερική αποκοπή κλάδων σύµφωνα µε τις θερµικές ανάγκες.

• Επέκταση ελέγχου στις κλιµατιστικές µονάδες θέρµανσης στα εστιατόρια, µαγειρεία και µικρό 
αµφιθέατρο και στην κλιµατιστική µονάδα θέρµανσης – ψύξης του αµφιθεάτρου.  
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Υδραυλικό δίκτυο



Αλγόριθµος λειτουργίας Θέρµανσης
Το σύστηµα εκκινεί εσωτερικά από χρονοπρόγραµµα που αναφέρεται στο 
sequencing των λεβήτων. Επιπλέον κάθε λέβητας και κυκλοφορητής διαθέτει το 
δικό του χρονοπρόγραµµα.
Ενεργοποιείται η διαδικασία κυκλικής εισόδου των λεβήτων στο σύστηµα µε 
κριτήριο την διατήρηση της προτιθέµενης θερµοκρασίας προσαγωγής, συνήθως 75ο.
Ενεργοποιούνται οι αντίστοιχοι λέβητες, όπου ενεργός λέβητας σηµαίνει ανοικτή 
ηλεκτροβάνα λέβητα και ανενεργός λέβητας σηµαίνει κλειστή ηλεκτροβάνα.  
Η απαιτούµενη θερµοκρασία προσαγωγής στην κατανάλωση προκύπτει µοναδική 
από την καµπύλη της αντιστάθµισης για όλο το σύστηµα.
Η ζητούµενη θερµοκρασία προσαγωγής στην κατανάλωση επιτυγχάνεται µέσω των 
δύο τετράοδων βανών. 
Οι αντίστοιχοι κυκλοφορητές ενεργοποιούνται εσωτερικά µέσω του 
χρονοπρογράµµατος λειτουργίας και ρυθµίζονται οι στροφές τους βάσει του 
ζητουµένου ΔΤ. Η ενεργοποίηση των κυκλοφορητών προκύπτει εξ ανοικτής 
τουλάχιστον µίας ηλεκτροβάνας λέβητα και θερµοκρασίας ενεργού λέβητα 
τουλάχιστον 45ο .
Σε περίπτωση που κλείνει το σύστηµα, ανοίγουν όλες οι ηλεκτροβάνες για 
ασφάλεια.



Αλγόριθµος λειτουργίας Ψύξης
Το σύστηµα εκκινεί εσωτερικά από χρονοπρόγραµµα που αναφέρεται στον ψύκτη. 
Επιπλέον κάθε κυκλοφορητής διαθέτει το δικό του χρονοπρόγραµµα.
Ενεργοποιείται ο ψύκτης και εξ αυτού ο κυκλοφορητής φορτίων και ο 
κυκλοφορητής πύργου ψύξης. Οι εν λόγω κυκλοφορητές λειτουργούν κατ’ επιλογήν 
βάσει του προτιθέµενου ΔΤ.
Πρόσθετα µπορεί να ενεργοποιηθεί και κάθε άλλος κυκλοφορητής µε σταθερές 
στροφές ή σταθερό ΔΤ.



Είσοδοι - έξοδοι
DI 9 σήµατα καυστήρων (1η, 2η, αλάρµ)

6 σήµατα ηλεκτροβανών (On, Off)
4 σήµατα από λειτουργία ψύκτη (συµπιεστές, κυκλοφορητές, αλάρµ)
5 εφεδρείες 

Σύνολον : 24 
 
DO 8 Κυκλοφορητές 

3 καυστήρες
3 ηλεκτροβάνες λεβήτων
1 ψύκτης
1 ανεµιστήρας πύργου ψύξης
3 εφεδρείες (εκ των οποίων 2 τετράοδες)

Σύνολον : 19



Είσοδοι - έξοδοι
AI (Pt) 3 προσαγωγή λεβήτων

3 επιστροφή λεβήτων
4 πέριξ της 1ης τετράοδης
4 πέριξ της 2ης τετράοδης
1 στην κεντρική προσαγωγή ψύξης
1 στην κεντρική επιστροφή ψύξης
1 στην επιστροφή ψύξης του 1ου συλλέκτη
1 στην επιστροφή ψύξης του 2ου συλλέκτη
1 στην προσαγωγή του πύργου ψύξης
1 στην επιστροφή του πύργου ψύξης
1 στον αέρα του πύργου ψύξης
1 εξωτερικής θερµοκρασίας

Σύνολον : 22
 
 AO 8 κυκλοφορητές

2 τετράοδες (οι οποίες γίνονται εφεδρείες)
Σύνολον : 10



2 Κλιµατιστικές
Αµφιθέατρο & Φουαγιέ



Αλγόριθµος λειτουργίας κλιµατιστικών
Οι κλιµατιστικές τροφοδοτούνται από το κεντρικό δίκτυο θέρµανσης από δύο 
κλάδους από τους συλλέκτες. Οι κλιµατιστικές διαθέτουν αυτονοµία έναντι της 
συνεχούς λειτουργίας των υπολοίπων κλάδων, µόνον όµως εντός των χρονικών 
ορίων λειτουργίας του κεντρικού δικτύου. Προφανώς και οι κλιµατιστικές 
τροφοδοτούνται µε θέρµανση ή µε ψύξη ανάλογα µε την υφισταµένη επιλογή στο 
κεντρικό δίκτυο.
        

Λειτουργία Θέρµανσης-ψύξης:
Με εντολή ON ανοίγει η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα του στοιχείου και εκκινούν οι δύο 
ανεµιστήρες. Παράλληλα γίνεται µέτρηση της εσωτερικής θερµοκρασίας του 
αντίστοιχου χώρου ενώ έχει οριστεί εκ των προτέρων το Τset point του χώρου. Η 
διαφορά των δύο προσδιορίζει αναλογικά τις στροφές λειτουργίας των 
ανεµιστήρων. Πρόσθετα µπορεί να ελεγχθεί κατ’ επιλογήν και το τάµπερ της κάθε 
κλιµατιστικής, για τον έλεγχο του νωπού και της απόρριψης. 



Είσοδοι - έξοδοι
DI 2 σήµατα ηλεκτροβανών

4 εφεδρείες 
Σύνολον : 6 
DO 2 σήµατα ηλεκτροβανών 

4 ανεµιστήρες
4 εφεδρείες

Σύνολον : 10
AI (Pt) 2 προσαγωγή στοιχείων

2 επιστροφή στοιχείων
2 προσαγωγή αέρα
2 ανακυκλοφορία αέρα
2 νωπός αέρας
2 θερµοκρασία χώρων
1 σχετική υγρασία χώρου
1 εξωτερικής θερµοκρασίας
Σύνολον : 14

  AO 4 ανεµιστήρες
2 τάµπερ
Σύνολον : 6















Ακολουθεί παρουσίαση του BMS online

Ευχαριστώ


