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10 Οδηγίες εγκατάστασης 

 
Απαιτήσεις συστήµατος 

Για να χρησιµοποιήσετε το Ti-Soft Office, ο υπολογιστής σας θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένο ένα 
από τα παρακάτω λειτουργικά συστήµατα Windows:  
    Windows NT/2000/XP 

 
Η εγκατάσταση του Ti-Soft Office δεν είναι δυνατή σε υπολογιστές Macintosh ή σε λειτουργικό 
σύστηµα Linux/Unix. 
 

Εγκατάσταση  
Kλείστε όλες τις εφαρµογές που τρέχουν στον υπολογιστή σας. 

1. Toποθετήστε το CD στο CD-ROM του υπολογιστή σας. 

2. Κανονικά, τo περιβάλλον εγκατάστασης θα εκκινήσει αυτόµατα (Autorun). Αν δε συµβεί αυτό, 
τότε τρέξτε το αρχείο Launch.exe πoυ βρίσκεται στο Setup CD. 

3. Εµφανίζεται το αρχικό µενού. Kάντε κλικ στην Εγκατάσταση.  

 

 

4. Στην οθόνη που θα εµφανιστεί πατήστε Επόµενο > 

5. ∆ιαβάστε το συµφωνητικό άδειας χρήσης. Τσεκάρετε την επιλογή Αποδέχοµαι τους όρους 
της άδειας χρήσης εφόσον συµφωνείτε και πατήστε Επόµενο > 

6. Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης Πλήρης. Αν θέλετε να αλλάξετε το φάκελο εγκατάστασης 
επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης Επιλεκτική. Κάντε κλικ στο Επόµενο > 

 

 

Σηµείωση 
Αν εγκαθιστάτε τα 
προγράµµατα σε ένα 
σύστηµα Windows NT 
ή 2000 ή ΧP 
βεβαιωθείτε ότι έχετε 
δικαιώµατα διαχειριστή 
(administrator) . Αν δε 
µπορείτε να έχετε 
δικαιώµατα διαχειριστή 
συστήµατος, αναθέστε 
την εγκατάσταση στο 
διαχειριστή του 
συστήµατος, δίνοντάς 
του αυτές τις οδηγίες. 
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7. Αν επιλέξατε ως τύπο εγκατάστασης Επιλεκτική τότε µπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην 
οποία εγκαθίσταται το πρόγραµµα. Αφού επιλέξετε αυτά που θέλετε πατήστε Επόµενο > 

8. Πατήστε Εγκατάσταση για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. 

9. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πατήστε Ολοκλήρωση.  

  

Εκκίνηση προγραµµάτων 
10. Mετά την εγκατάσταση του προγράµµατος, στο Start Menu, στον υποκατάλογο Programs 

(Προγράµµατα) έχει προστεθεί ο υποκατάλογος Ti-Soft και µέσα σε αυτόν το ThermoCAD. 
Κάντε κλικ σε αυτό. 
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∆είτε τα videos µε τα µαθήµατα 

Τα videos µε τα µαθήµατα είναι ο καλύτερος και γρηγορότερος τρόπος να µάθετε να χρησιµοποιείτε 
το πρόγραµµα. 

Σε συνδυασµό µε την online βοήθεια και το εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσουν σε οποιαδήποτε 
απορία σας. 

1. Στο αρχικό µενού επιλέξτε Οδηγίες & µαθήµατα σε video 

2. Kάντε κλικ στο ∆είτε τα µαθήµατα σε video 

3. Kάντε κλικ στο µάθηµα που θέλετε να δείτε. 

 
 
4.      Χρησιµοποιήστε το χειριστήριο για να σταµατήσετε το video ή να το προχωρήσετε πιο 
γρήγορα 
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Aρχείο βοήθειας 

 
To πρόγραµµα υποστηρίζεται από άµεση βοήθεια (online help) που πρακτικά απαντά σε κάθε σας 
ερώτηµα. Η βοήθεια εµφανίζεται µε F1 ή από το µενού. 
 
Τα θέµατα της βοήθειας είναι οργανωµένα σε φακέλους. Για κάθε φόρµα του προγράµµατος 
υπάρχει ένας φάκελος µε θέµατα βοήθειας. Κάντε κλικ στο  για να ανοίξετε ένα φάκελο µε 
θέµατα βοήθειας. Κάντε κλικ σε ένα θέµα βοήθειας π.χ. για να δείτε το θέµα. Κάντε 
κλικ στο για να κλείσετε το φάκελο. 

Τα θέµατα µπορούν να εκτυπωθούν. Κάντε κλικ στο κουµπί  για να εκτυπώσετε ένα θέµα. 
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Αντιµετώπιση προβληµάτων 

∆ε βλέπω ελληνικά 
Εάν έχετε την ελληνική έκδοση του Windows τότε κανονικά θα πρέπει να µην έχετε πρόβληµα. 
Όµως ακόµα και σε αγγλική έκδοση του Windows µπορείτε να δείτε ελληνικά χωρίς κανένα 
πρόβληµα. 
 
Α) Eλέγξτε ότι το λειτουργικό σας σύστηµα είναι ρυθµισµένο να δείχνει ελληνικά. 
Βεβαιωθείτε ότι στις Τοπικές Ρυθµίσεις (Start  Control Panel  Regional and 
language options) η επιλεγµένη γλώσσα είναι τα ελληνικά.  
 

  
 
Το ίδιο και στην καρτέλα Advanced. Βεβαιωθείτε ότι οι πίνακες µετατροπής κωδικοσελίδας που 
αφορούν την ελληνική γλώσσα είναι επιλεγµένοι.  
 
Στην καρτέλα Languages κάντε κλικ στο Details και βεβαιωθείτε ότι έχετε και ελληνικά. Αν δεν 
υπάρχουν προσθέστε τα κάνοντας κλικ στο κουµπί Add. Επιλέξτε ως input language ΚΑΙ 
keyboard layout τα ελληνικά. 
 

   
 
Β) Επιλέξτε τη γραµµατοσειρά Tahoma για το περιεχόµενο των παραθύρων. Είναι η γραµµατοσειρά 
που χρησιµοποιούν όλες οι εφαρµογές τις Ti-Soft. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και 
επιλέξτε Properties  Appearance  Advanced. Επιλέξτε τη γραµµατοσειρά Tahoma 
για το κείµενο των πλαισίων κειµένου, των µενού και των τίτλων των παραθύρων. 
 
 



 

 

 

 
 

Πρόλογος 
 

 
Το βιβλίο αυτό είναι κατ’αρχάς το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του δηµοφιλούς προγράµµατος 
ThermoCAD της Ti-Soft. To ThermoCAD είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή στο περιβάλλον 
των Windows ME/NT/2000/XP, µε αντικείµενο τη µελέτη και αυτόµατη σχεδίαση των 
Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρµανσης, σύµφωνα µε τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., το DIN 4701 και το ΕΝ 1264. 
Χρησιµοποιείται από χιλιάδες τεχνικούς που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µελέτη και 
κατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρµανσης. Το ThermoCAD διατίθεται και σε αγγλόφωνη 
έκδοση. 
 
Ταυτόχρονα όµως το βιβλίο αυτό αποτελεί και ένα εκπαιδευτικό βοήθηµα που µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ο µαθητής των ΤΕΕ, ο καταρτιζόµενος των ΙΕΚ, ο σπουδαστής των ΤΕΙ, ο φοιτητής 
των ΑΕΙ, ο νέος αλλά και ο έµπειρος µηχανικός.  
 
Το ThermoCAD καλύπτει τα βασικά είδη συστηµάτων θέρµανσης όπως µονοσωλήνιο, δισωλίνιο και 
θέρµανση δαπέδου. Το θεωρητικό µέρος της θέρµανσης δαπέδου δεν καλύπτεται στο παρόν βιβλίο, 
αλλά στην online βοήθεια του προγράµµατος. Στόχος µας είναι να κυκλοφορήσει στο µέλλον ένα 
ξεχωριστό βιβλίο µε αντικείµενο την θέρµανση δαπέδου. 
 
Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD-ROM που περιέχει την Εκπαιδευτική Έκδοση (SMART) του 
προγράµµατος ThermoCAD. Η εκπαιδευτική έκδοση σας επιτρέπει να εφαρµόσετε άµµεσα αυτά 
που θα διαβάσετε στο παρόν βιβλίο για µία διόροφη οικοδοµή µε περιορισµένο αριθµό δωµατίων. 
 
Το Βιβλίο αποτελείται από τέσσερα µέρη. 
 
Το Μέρος 1 περιλαµβάνει τη Βιβλιοθήκη Μελετών και αναλύει βήµα προς βήµα τον τρόπο που 
γίνεται η µελέτη µιας Εγκατάστασης Κεντρικής Θέρµανσης. Παράλληλα σας ξεναγεί στις βασικές 
έννοιες των θερµικών απωλειών, της υδραυλικής επίλυσης κ.ά.  
 
Το Μέρος 2 περιλαµβάνει τις Βιβλιοθήκες ∆οµικών Υλικών και Στοιχείων που περιέχουν τα ∆οµικά 
Υλικά και Στοιχεία που συναντάµε στο κτίριο. Περιλαµβάνει ακόµη τη Βιβλιοθήκη Υλικών που 
περιέχει τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε µια Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρµανσης, όπως σωλήνες, 
θερµαντικά σώµατα κ.ά. Σηµειώνουµε ότι οι Βοηθητικές Βιβλιοθήκες είναι κοινές για όλες τις 
εφαρµογές του Ti-Soft Office. 
 
Το Μέρος 3 περιλαµβάνει τις Ρυθµίσεις του προγράµµατος. 
 
To Μέρος 4 περιλαµβάνει τον Έλεγχο και τις Μετρήσεις που συναντάµε σε µία σύγχρονη 
Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρµανσης. 
 
Στόχος µας είναι το βιβλίο αυτό να προσθέσει ένα ακόµα λιθαράκι στην Ελληνική Τεχνική 
Βιβλιογραφία. Οι υποδείξεις και παρατηρήσεις σας είναι χρήσιµες και ευπρόσδεκτες εφ’όσον 
σταλούν στο thermocad@ti-soft.gr 
 
 
Οι συγγραφείς  
 
 
     Χρήστος Ν.Σανδαλίδης                                                 Νίκος Χ.Σανδαλίδης 
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος                                        Μηχανικός Πληροφορικής  
        Μηχανικός Ε.Μ.Π                                                             ΤΕΙ Αθήνας 



 

 
 

Βιβλιογραφία 
 
  
 

 Θέρµανση – Κλιµατισµός, Β.Η.Σελλούντος,  Εκδόσεις ΦΟΙΒΟΣ 
 Κεντρικές Θερµάνσεις , Κ. Σ. Χαραλαµπίδη, Εκδόσεις ΗΒΟΣ 
 Κεντρικές Θερµάνσεις µε Μονοσώλήνιο , Γ.Μαλαχία , Εκδόσεις ΙΩΝ 
 Θέρµανση – Κλιµατισµός, Recknagel-Sprenger,  Εκδόσεις Μ. ΓΚΙΟΥΡ∆ΑΣ 
 Ο εγκαταστάτης δικτύων αερίων καυσίµων & νερού, Hans Brünner,  ΤΕΧΝΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ  
 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, ΜΕΡΟΣ 1 και 2, ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
 
Τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια των Εταιριών (µε αλφαβητική σειρά) 
 

 A.T.D.- Κ.∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 
 ALLMESS 
 BENTONE 
 ΒΙΟΣΩΛ 
 BIASI 
 BRITHERM 
 BUDERUS 
 CALDA 
 CIMBERIO 
 COMAP 
 De Dietrich 
 ELITHERM ΑΕΒΕ 
 ERGON 
 FERROLI 
 FYROGENIS 
 GABOTHERM 
 GIACOMINI 
 GRUNDFOS 
 Honeywell 
 KERMI 
 KÖRTING 
 MINOL 
 PETTINAROLI 
 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 
 PURMO 
 REFLEX 
 REHAU 
 SIEMENS 
 SOULIS 
 TASSO 
 VOGEL & NOOT 
 VIEGA 
 WILO 
 WOLF 
 ΧΑΛΚΟΡ 
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Κεφάλαιο 1 

Μελέτες 
 

 
Η ολοκληρωµένη εφαρµογή ThermoCAD ανήκει στις τεχνικές εφαρµογές του Ti-Soft Office και 
σκοπό έχει να σας βοηθήσει στον υπολογισµό και στην αυτόµατη σχεδίαση των Εγκαταστάσεων 
Κεντρικής Θέρµανσης. 
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εισάγετε για κάθε µελέτη µια σειρά από παραµέτρους που είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία του προγράµµατος. 
 
Οι παράµετροι αυτές καταχωρούνται σε µια βάση δεδοµένων (database) που στην ορολογία του 
προγράµµατος αναφέρεται σαν Βιβλιοθήκη Μελετών. 
Στην Βιβλιοθήκη αυτή καταχωρούνται όλες οι Μελέτες γι' αυτό είναι απαραίτητο κάθε µελέτη να 
χαρακτηρίζεται από τον κωδικό της. 
 
H Βιβλιοθήκη Μελετών είναι ένα αρχείο τύπου MDB (Microsoft DataBase), δηλαδή, Access στο 
δίσκο του υπολογιστή σας ή του server (αν έχετε τη δικτυακή έκδοση του προγράµµατος). Με την 
τεχνική της εξαγωγής µπορείτε να εξάγετε µία ή περισσότερες µελέτες από τη Βιβλιοθήκη Μελετών 
και να τις αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο µε προέκταση TSB (Ti-Soft Backup). Αντίστροφα, µε την 
τεχνική της εισαγωγής, µπορείτε να εισάγετε µία ή περισσότερες µελέτες από ένα αρχείο µε 
προέκταση TSB στη Βιβλιοθήκη Μελετών 
 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 6 

Μονοσωλήνιο Σύστηµα - 
Βρόχοι 

 
 
 
 
 
 
Ως γνωστό µονοσωλήνιο σύστηµα χαρακτηρίζεται το σύστηµα στο οποίο ένα ή περισσότερα 
Θερµαντικά Σώµατα συνδέονται "εν σειρά".  
Έχοντας τελειώσει τον υπολογισµό των Θερµικών Απωλειών του κτιρίου και εφόσον στο ξεκίνηµα 
της µελέτης επιλέξατε σαν υδραυλικό σύστηµα το Μονοσωλήνιο, µπορείτε να προχωρήσετε στη 
δηµιουργία των βρόχων και στους υδραυλικούς υπολογισµούς από τους οποίους θα προκύψουν τα 
µεγέθη των Θερµαντικών Σωµάτων. 
Παράλληλα θα υπολογιστούν οι παροχές νερού (m³/h) κάθε διαµερίσµατος, που θα τις χρειαστείτε 
στο κατακόρυφο δίκτυο για την διαστασιολόγηση των κατακόρυφων στηλών. 
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6.1 Σύντοµη περιγραφή του µονοσωληνίου συστήµατος  
 
Το µονοσωλήνιο σύστηµα αποτελείται συνήθως από δύο κατακόρυφες στήλες, τη στήλη 
προσαγωγής και τη στήλη επιστροφής. 
Σε µεγάλες οικοδοµές – µε πολλά διαµερίσµατα ανά όροφο – συναντάµε περισσότερες από δύο 
κατακόρυφες στήλες. Η στήλη προσαγωγής ξεκινάει από την έξοδο του λέβητα και τροφοδοτεί τους 
συλλέκτες (κολλεκτέρ) προσαγωγής που τοποθετούνται στα όρια της κάθε ιδιοκτησίας. 
Από τα κολλεκτέρ προσαγωγής αναχωρούν εύκαµπτοι σωλήνες (χάλκινοι ή πλαστικοί ή χαλύβδινοι) 
που τρέχουν στο δάπεδο και εξέρχονται στα σηµεία που υπάρχουν τα θερµαντικά σώµατα για να 
καταλήξουν στο κολεκτέρ επιστροφής. Οι σωλήνες αυτοί ονοµάζονται βρόχοι ή θερµικά κυκλώµατα 
ή οριζόντια δίκτυα. 
Οι συλλέκτες επιστροφής συνδέονται στη στήλη επιστροφής που καταλήγει στην επιστροφή του 
λέβητα. 
Τα κύρια πλεονεκτήµατα του µονοσωληνίου συστήµατος σε σύγκριση µε το κλασσικό δισωλήνιο 
είναι: 

 Επιτρέπει την ανεξάρτητη (αυτόνοµη) θέρµανση κάθε διαµερίσµατος ή τµήµατος της οικοδοµής 
αν έχετε µονοκατοικία. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης προσαρµόζει τη θέρµανση (και αντίστοιχα την 
οικονοµική επιβάρυνση) στις πραγµατικές του ανάγκες. Με την ανεξάρτητη θέρµανση η 
εγκατάσταση κάθε διαµερίσµατος λειτουργεί µόνο όταν το επιθυµούνε οι ένοικοι και µάλιστα 
µπορούν να καθορίσουν την επιθυµητή θερµοκρασία και τις ώρες λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 

 Απαιτεί λιγότερο χρόνο (εργατικά) για την κατασκευή του. 
 ∆εν χρειάζονται πολλές κατακόρυφες στήλες, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι περιορισµοί που 
αναφέρονται στη θέση των Θερµαντικών Σωµάτων. 

 

 
 

Οριζόντια δίκτυα (Από 
φυλλάδιο της 
gabotherm) 
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6.2 Βασικά µέρη ενός µονοσωλήνιου συστήµατος  

 
Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε το κατακόρυφο διάγραµµα ενός διαµερίσµατος όπως αυτό 
σχεδιάζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα. 
Υπάρχουν τέσσερις (4) βρόχοι που χαρακτηρίζονται µε τα ονόµατα C1, C2, C3, C4. Οι τρείς πρώτοι 
βρόχοι έχουν από δύο θ. σώµατα και ο τέταρτος βρόχος τροφοδοτεί τον θερµαντήρα ζεστού νερού 
(boiler) του διαµερίσµατος. Ο θερµαντήρας ζεστού νερού µπορεί να είναι διπλής ενέργειας, δηλαδή, 
ηλεκτρικό ρεύµα/κεντρική θέρµανση ή τριπλής ενέργειας, δηλαδή, ηλεκτρικό ρεύµα/κεντρική 
θέρµανση/ηλιακοί συλλέκτες. 
Τα βασικά µέρη ενός µονοσωλήνιου συστήµατος είναι: 

 Κατακόρυφες στήλες  
 ∆ίοδος ηλεκτροβάνα διαµερίσµατος 
 Συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής ζεστού νερού 
 Εύκαµπτοι σωλήνες 
 Τετράοδος διακόπτης θερµαντικού σώµατος 
 Θερµαντικό σώµα 
 Ρυθµιστική βαλβίδα στην αρχή κάθε βρόχου 
 Boiler διαµερίσµατος 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε την αρχιτεκτονική κάτοψη ενός δωµατίου στην οποία έχουν 
σχεδιαστεί τρία (3) θ. Σώµατα µαζί µε τους εύκαµπτους σωλήνες που καταλήγουν στους συλλέκτες 
του διαµερίσµατος. 
 

Τα θ. σώµατα στην 
κάτοψη 

 

 
 
 
Τα βασικά µέρη ενός 
µονοσωλήνιου 
συστήµατος 
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6.2.1 Κατακόρυφες Στήλες 
Οι κατακόρυφες στήλες είναι συνήθως βαρέως τύπου χαλυβδοσωλήνες (µε πράσινη ετικέτα) ή 
χαλκοσωλήνες µεγάλης διαµέτρου, που αναχωρούν από τους συλλέκτες του λεβητοστασίου και 
οδεύουν κατά το δυνατόν κατακόρυφα, µε βαθµιαία µείωση της διατοµής τους όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
Η θέση όδευσης των κατακορύφων στηλών είναι στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδοµής και 
συνήθως στο κλιµακοστάσιο. Ο αναλυτικός υπολογισµός των διατοµών των κατακόρυφων στηλών 
γίνεται στο Κεφάλαιο 8.  
 

 
Πίνακας 6.1: Αντιστοιχία µεταξύ ονοµαστικών διατοµών σε ίντσες και χιλιοστά 
Πίνακας 6.1: Αντιστοιχία µεταξύ ονοµαστικών διατοµών σε ίντσες και χιλιοστά 

3/8“ DN10 1½“ DN40 

1/2“ DN15 2“ DN50 

3/4“ DN20 2½“ DN65 

1“ DN25 3“ DN80 

1 ¼“ DN32 4“ DN100 
 

Οι κατακόρυφες στήλες 
όπως φαίνονται στο 
κατακόρυφο διάγραµµα 
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Παρακάτω αναφέρονται µια σειρά από κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που στόχο έχουν τη σωστή 
κατασκευή των κατακόρυφων στηλών. 
● Οι κεντρικές στήλες πρέπει να µονώνονται για την αποφυγή υπερβολικής πτώσης θερµοκρασίας 
όταν η θέρµανση λειτουργεί µεµονωµένα, για παράδειγµα ένα µόνο διαµέρισµα στο τελευταίο 
όροφο, οπότε η παροχή της κατακόρυφης στήλης είναι πολύ µικρή. 
● Αν οι κατακόρυφες στήλες διαπερνούν περισσότερους από τέσσερις ορόφους, χωρίς καµπύλα 
τµήµατα τα οποία θα µπορούσαν να παραλάβουν τις θερµικές διαστολές, πρέπει απαραίτητα να 
τοποθετούνται κατάλληλα διαστολικά κατά µήκος των σωλήνων.  
● Στις περιοχές διέλευσης των σωλήνων από δάπεδα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια για τις 
διαστολές.  
● Ειδική πρόνοια πρέπει να λαµβάνεται και για τους σωλήνες των βρόχων ειδικά στους τελευταίους 
ορόφους όπου λόγω της διαστολής τα κολλεκτέρ µπορεί να µετακινηθούν προς τα πάνω αρκετά 
χιλιοστά. 
● Αν χρειαστεί αλλαγή διεύθυνσης των κεντρικών στηλών αυτό πρέπει να γίνεται µε ανοικτές 
καµπύλες «εν θερµώ».  
● Η αλλαγή της διατοµής των κεντρικών στηλών πρέπει να γίνεται αµέσως πάνω από το σηµείο 
σύνδεσης των συλλεκτών του ορόφου. 
● Στην κορυφή των κατακόρυφων στηλών 10-20 cm πάνω από τους τελευταίους συλλέκτες και 
πριν τα αυτόµατα εξαεριστικά, πρέπει να προβλέπεται ένα διπλό ρυθµιστικό ρακόρ by-pass. 
Εναλλακτικά µπορεί να µπει στην είσοδο ή στο υπόγειο της οικοδοµής σε συνδυασµό µε κάποιο 
κοινόχρηστο σώµα. Έτσι αποφεύγεται η διακοπή της ροής του νερού στο λέβητα στην περίπτωση 
που κλείσουν ταυτόχρονα οι δίοδες ηλεκτροβάνες των διαµερισµάτων. 
 

 

Σύνδεση συλλεκτών 
στις κατακόρυφες 
στήλες 
1. Συλλέκτης    
   προσαγωγής 
2. Ρυθµιστικές βαλβίδες 
3. Συλλέκτης  
   επιστροφής 
 
Ο συλλέκτης Σ 
µετακινείται 
κατακόρυφα κατά ∆1 
mm λόγω των 
διαστολών της 
κατακόρυφης στήλης 

    

Συλλέκτες 
διαµερίσµατος 
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6.2.2 ∆ίοδος ηλεκτροβάνα διαµερίσµατος 
Η ηλεκτροβάνα αποτελεί απαραίτητο εξάρτηµα στην περίπτωση αυτονοµίας του µονοσωληνίου 
συστήµατος διότι o ωροµετρητής κάθε διαµερίσµατος πρακτικά µετράει τον χρόνο που είναι 
ανοικτή η αντίστοιχη ηλεκτροβάνα. Η δίοδος ηλεκτροβάνα συνδέεται στην είσοδο του συλλέκτη 
προσαγωγής του διαµερίσµατος και παίρνει εντολή να ανοίξει ή να κλείσει από το θερµοστάτη 
χώρου.  
Η ηλεκτροβάνα αποτελείται από τον κορµό και τον µηχανισµό κίνησης. Ο κορµός κατασκευάζεται 
από ορείχαλκο µέσα στον οποίο περιστρέφεται µία χρωµιοµένη σφαίρα που στεγανώνεται µε 
φλάντζες από τεφλόν. Ο µηχανισµός κίνησης περιλαµβάνει έναν µικρό σερβοκινητήρα και ένα 
µειωτήρα µε µεταλλικά γρανάζια. 
Ο χρόνος που χρειάζεται για να έρθει η βάνα από την κλειστή στην τελείως ανοιχτή θέση και 
αντίστροφα είναι περίπου 2 min. Στη θέση αυτή ενεργοποιείται ένας τερµατικός διακόπτης που δίνει 
εντολή στον κεντρικό πίνακα ελέγχου που βρίσκεται συνήθως στο χώρο του λεβητοστασίου. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις περισσότερες δίοδους ηλεκτροβάνες που συναντάµε στην 
ελληνική αγορά είναι: 

 Στατική πίεση: 20 at 
 ∆ιαφορική πίεση: 10 at 
 Θερµοκρασία λειτουργίας: -20˚C έως 120˚C 
 Κινητήρας 230V 50Hz , 5W 
 Ροπή στρέψης: 600 Νt × cm 
 Ταχύτητα περιστροφής: 1/6 στρ./min 

 

 

Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία στην ηλεκτροβάνα πρέπει να γίνεται µε διακοπή της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας των 230V. Αυτό επιτυγχάνεται από το γενικό διακόπτη του κεντρικού πίνακα ελέγχου 
που βρίσκεται συνήθως στο χώρο του λεβητοστασίου. 
 

∆ίοδος ηλεκτροβάνα  
(Από φυλλάδιο της 
Cimberio) 
 

 

 
 
 
Ηλεκτρικό σχέδιο 
ηλεκτροβάνας 

 Σερβοκινητήρας 
 Οριακοί διακόπτες 
 Κλεµµοσειρά 
 Θερµοστάτης  

    χώρου 
 Ενδεικτική λυχνία 
 Ωροµετρητής 
 Ρελέ κυκλοφορητή 

    Τα 5,6,7 βρίσκονται  
    στον κεντρικό  
    πίνακα ελέγχου 
(Απο φυλλάδιο της 
cimberio) 
 

                                               
 

 

Σηµαντικό 
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6.2.3 Συλλέκτες διαµερίσµατος 
Σε κάθε όροφο, σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο (συνήθως εντοιχισµένο µεταλλικό ή πλαστικό 
κουτί) τοποθετούνται οι συλλέκτες (κολλεκτέρ) προσαγωγής και επιστροφής, στους οποίους 
συνδέονται οι οριζόντιοι βρόχοι του κάθε διαµερίσµατος. Οι συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής 
διαθέτουν τόσες αφίξεις και αναχωρήσεις αντίστοιχα, όσοι είναι οι οριζόντιοι βρόχοι. Κάθε βρόχος 
ελέγχεται µε µία ρυθµιστική βαλβίδα στην αρχή του βρόχου και δύο σφαιρικές βάνες στα άκρα του 
που επιτρέπουν την υδραυλική αποµόνωση του αντίστοιχου βρόχου. 
 
                                                                           
 

 
 

 

Προσυναρµολογηµένο 
κουτί µε τους συλλέκτες 
Περιλαµβάνει: 

 Συλλέκτης 
 ∆ίοδο ηλεκτροβάνα 
 Σφαιρικές βάνες 
 Εξαεριστικά 
 ∆ιακόπτες βρόχων 
 Ρυθµιστικά ροής 

(Από φυλλάδιο της 
PETTINAROLI)  

         

Εξαρτήµατα 
συναρµολόγησης ενός 
θηλυκού συλλέκτη. 
(Από φυλλάδιο της 
COMAP) 
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6.2.4 Εύκαµπτοι σωλήνες (οριζόντιο δίκτυο) 
Οι σωλήνες που χρησιµοποιούνται στους βρόχους ενός µονοσωληνίου είναι εύκαµπτες και 
µονωµένες και ανάλογα µε το υλικό τους κατατάσσονται σε: 

 Χαλυβδοσωλήνες 
 Χαλκοσωλήνες 
 Πλαστικοί σωλήνες 

 
Οι εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες κατασκευάζονται από µαλακό χάλυβα, µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 
άνθρακα. Φέρουν κατά µήκος ραφή ακριβείας (κατά DIN 2394) σχεδόν αόρατη. Η ευκαµψία τους 
είναι χαρακτηριστικά υψηλή ακόµα και στους 0 °C, ώστε να µπορεί µε κουρµπαδόρο να 
αποκτήσουν καµπυλότητα ακτίνας µέχρι 3D (D=εξωτ. διάµετρος του σωλήνα). 
Οι εύκαµπτοι χαλκοσωλήνες έχουν µονωτική επένδυση από PVC. Παρουσιάζουν σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα γιατί είναι ευκολότεροι στη συναρµολόγηση, παρουσιάζουν µεγάλες αντοχές στις 
διαβρώσεις και στις ηλεκτρολύσεις. 
Οι πλαστικοί σωλήνες υπάρχουν σε µεγάλη ποικιλία και χαρακτηρίζονται από το υλικό κατασκευής 
τους. Έτσι διακρίνουµε πλαστικούς χαλκοσωλήνες: 
PE – HD: από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
VPE: από δικτυωτό πολυαιθυλένιο 
PP: από πολυπροπολένιο 
PB: από πολυβουτένιο 
Χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε προστατευτικό σωλήνα σπιράλ που τους εξασφαλίζει και 
αρκετά καλή θερµοµόνωση. 
 

 
Παρακάτω αναφέρονται µία σειρά από κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για το σωστό στρώσιµο των 
χαλκοσωλήνων όπως τις συναντάµε σε τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών χαλκοσωλήνων. 
1 Η κουλούρα του χαλκοσωλήνα πρέπει να µεταφέρεται και να αποθηκεύεται λαµβάνοντας όλα τα    
   απαραίτητα µέτρα προστασίας από τραυµατισµούς (χτυπήµατα, γδαρσίµατα) ή υπερβολική  
   έκθεση στο φώς (που καταστρέφει την µονωτική επένδυση). 
2 Στο στρώσιµο, το ξετύλιγµα του χαλκοσωλήνα γίνεται µε κύλιση προς τη διεύθυνση εφαρµογής.  
   Η δοµική πλάκα του διαµερίσµατος πρέπει να είναι τελείως καθαρή από µπάζα, καρφιά ή άλλα  
   αντικείµενα. 
3 Το µήκος κοπής κάθε τεµαχίου καθορίζεται από τις δύο διαδοχικές θέσεις που θα γίνει η σύνδεση,   
   αυξηµένο όσο χρειάζεται για τη σύνδεση µε τους διακόπτες. 
4 Η κοπή γίνεται µε λεπτή λάµα ή ειδικό σωληνοκόφτη χαλκού αφού πρώτα αφαιρεθεί τοπικά η  
   επένδυση. 
5 Για την δηµιουργία καµπυλών (π.χ. 90˚ προς τους διακόπτες) χρησιµοποιούνται ειδικοί  
   κουρµπαδόροι, ρυθµιζόµενης ακτίνας καµπυλότητας, που δεν τραυµατίζουν την επένδυση του  
   χαλκοσωλήνα. 
6 Ο χαλκοσωλήνας που τοποθετείται πάνω στη δοµική  πλάκα πρέπει να στερεώνεται χαλαρά κατά  
   διαστήµατα 3-4 µέτρων και απαραίτητα κοντά στα σηµεία συνδέσεως (σώµατα και συλλέκτες).  
   Τα στηρίγµατα είναι µεταλλικά ή πλαστικά σχήµατος Ω για να επιτρέπουν τη διαστολή, χωρίς να  
   γδέρνουν την επένδυση. 
7 Μετά τη στερέωση τους στο δάπεδο πρέπει να καλύπτονται µε τσιµεντάρισµα για να  
   προστατεύονται από τα άλλα συνεργεία της οικοδοµής. 
8 Στα σηµεία σύνδεσης των χαλκοσωλήνων µε τους συλλέκτες πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις  
   µετακινήσεις που προκαλεί στους συλλέκτες η διαστολή των κατακόρυφων στηλών.  
9 Στα τµήµατα χαλκοσωλήνων που τοποθετούνται µέσα σε δάπεδα δεν πρέπει να υπάρχουν  
   ενδιάµεσες συνδέσεις. 

Στρωµένες σωλήνες 
βρόχων  
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Στα σηµεία σύνδεσης των χαλκοσωλήνων µε τους διακόπτες των θερµαντικών σωµάτων πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι αποστάσεις a,b όπως φαίνονται στην παραπάνω εικόνα όπου: 
a = απόσταση µεταξύ των αξόνων των σωλήνων προσαγωγής-επιστροφής του διακόπτη 
b = απόσταση του σηµείου σύνδεσης του θερµαντικού σώµατος από τον τελειωµένο τοίχο.  
Στο στρώσιµο των σωλήνων πρέπει να είναι γνωστή η πλευρά του διακόπτη που λειτουργεί σαν 
προσαγωγή. Συνήθως είναι η εσωτερική πλευρά του διακόπτη αλλά πρέπει να επιβεβαιώνεται. 
 
 

Οδηγίες για τη σωστή 
απόληξη των 
σωλήνων (από 
φυλλάδιο της REHAU) 

Σηµαντικό 
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6.2.5 Τετράοδος διακόπτης θερµαντικού σώµατος 
Οι τετράοδοι διακόπτες των θερµαντικών σωµάτων αποτελούν το πιο κρίσιµο εξάρτηµα ενός 
µονοσωληνίου συστήµατος. Οι διακόπτες αυτοί ρυθµίζουν την ποσότητα του ζεστού νερού 
προσαγωγής που θα περάσει µέσα από κάθε Θ.Σ. και στη συνέχεια αναµειγνύουν την ποσότητα µε 
εκείνη που ακολουθεί παρακαµπτήρια πορεία. 
Στην φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης του τετράοδου διακόπτη σε κοινό θερµαντικό σώµα. Το ζεστό 
νερό εισέρχεται στο Θ.Σ. κοντά στο σηµείο σύνδεσης και επιστρέφει από την άκρη του προεξέχοντα 
σωληνίσκου ώστε να αναγκαστεί να κυκλοφορήσει όσο γίνεται περισσότερο µέσα στο Θ.Σ.  
Στην φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης του διακόπτη σε Θ.Σ. τύπου πάνελ.  
Ένας σωστός τετράοδος διακόπτης πρέπει να δίνει τη δυνατότητα πλήρους αποµόνωσης του Θ.Σ. 
χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων Θ.Σ. και να παρουσιάζει πλήρη στεγανότητα στα 
σηµεία σύνδεσής του µε τις σωληνώσεις και το Θ.Σ.  
Οι τετράοδοι διακόπτες έχουν τη δυνατότητα προρύθµισης από 0-100% ώστε να είναι δυνατή η 
ρύθµιση της απόδοσης των Θ.Σ. Η πρακτική όµως είναι να ρυθµίζονται στο 50%, δηλαδή, το 50% 
της ροής του νερού εισέρχεται στο Θ.Σ. και το υπόλοιπο το παρακάµπτει. Οι τετράοδοι διακόπτες 
του τελευταίου Θ.Σ. ρυθµίζονται στο 100%, δηλαδή, όλη η ροή του νερού εισέρχεται στο Θ.Σ. 
 

 

6.2.6 Θερµοστατικές βαλβίδες 
Για να µπορέσουµε να ρυθµίσουµε τη θερµοκρασία του κάθε δωµατίου χωριστά πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε τις θερµοστατικές κεφαλές. Οι θερµοστατικές κεφαλές προσαρµόζονται στον 
διακόπτη του θερµαντικού σώµατος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
Η κεφαλή διαθέτει µια φούσκα γεµάτη µε ειδικό υγρό, που διαστέλλεται όταν αυξάνει η 
θερµοκρασία του χώρου. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται το αισθητήριο της βαλβίδας και κλείνει 
προοδευτικά το διακόπτη. Όταν επιτευχθεί η επιθυµητή θερµοκρασία στο χώρο, η θερµοστατική 
βαλβίδα κλείνει τελείως. Έτσι επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, γιατί γίνεται 
εκµετάλλευση κάθε θερµικού κέρδους (ηλιακή ακτινοβολία, φωτισµός, µηχανήµατα, άνθρωποι, 
κ.λπ.) 
 
Το κόστος των θερµοστατικών βαλβίδων είναι αρκετά υψηλό και συνήθως τις χρησιµοποιούµε σε 
κεντρικές θερµάνσεις µονοκατοικιών. Σε κεντρικές θερµάνσεις µε πολλές ιδιοκτησίες, η 
χρησιµοποίηση των θερµοστατικών βαλβίδων έχει νόηµα µόνο όταν η µέτρηση της κατανάλωσης 
γίνεται µε θερµιδοµετρητές και όχι µε ωροµετρητές. 
 

Τοµή τετράοδου 
διακόπτη µε 
εξωτερικό βρόχο. 
Χρησιµοποιείται για 
Θ.Σώµατα τύπου 
πάνελ. 
(Από φυλλάδιο της 
COMAP) 

   
∆ιαστάσεις τετράοδου 
διακόπτη 

 Απλός 
 Με θερµοστατική  

    κεφαλή 
(Από φυλλάδιο της 
COMAP) 

        

Σηµαντικό 
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Θέση θερµοστατικής 
βαλβίδας: 

 Πάνω στο  
     θερµαντικό σώµα 

 Το αισθητήριο  
     είναι µακρυά από  
    το σώµα 

 Αισθητήριο και  
    ρύθµιση µακρυά  
    από το σώµα 

  
  

 

 

 
 

Τοµή θερµοστατικής 
βαλβίδας  
2. Κεφαλή µε υγρό 
3. Χειρολαβή 
4. Ελατήριο  
    αντιστάθµιστης 
5. Ελατήριο οδήγησης 
6. Σηµάδι ρύθµισης 
7. Θερµοστατικός  
    µηχανισµός 
8. Σώµα από κράµα  
    χαλκού-νικελίου 
9. Όριο τέλους 
10. Παξιµάδι κεφαλής 
11. Σύστηµα  
     στεγάνωσης 
12. Ελατήριο  
     επαναφοράς 
13. Ελαστοµερής  
     βαλβίδα 
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6.2.7  Θερµαντικά σώµατα 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η βασική φιλοσοφία του µονοσωλήνιου συστήµατος που το κάνει 
να ξεχωρίζει από το κλασσικό δισωλήνιο σύστηµα. 
Το ζεστό νερό, ξεκινά µε θερµοκρασία 85 ºC από το συλλέκτη προσαγωγής και καταλήγει στο 
διακόπτη του 1ου θερµαντικού σώµατος. Η µισή παροχή (50%) εισέρχεται στο πάνω µέρος του 
Θ.Σ., αποδίδει την αντίστοιχη θερµότητα και εξέρχεται µε θερµοκρασία 68,4ºC από το κάτω µέρος 
του Θ.Σ. Στο σηµείο αυτό αναµιγνύεται µε το υπόλοιπο 50% της ροής του νερού και προκύπτει 
νερό θερµοκρασίας 76,7 ºC που συνεχίζει προς το 2ο Θ.Σ. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται και 
στα επόµενα Θ.Σ.  
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρώτο Θ.Σ. λειτουργεί µε πιο ζεστό νερό από το 2ο Θ.Σ., το 2ο 
Θ.Σ. µε πιο ζεστό νερό από το 3ο Θ.Σ. κ.ο.κ. Αποτέλεσµα είναι το 1ο Θ.Σ. να λειτουργεί µε 
µεγαλύτερη απόδοση από το 2ο ή µε πιο απλά λόγια, 1m² επιφάνειάς του αποδίδει περισσότερη 
θερµότητα από ένα ίδιο Θ.Σ. που βρίσκεται στη 2η θέση. Συνοψίζοντας, η απόδοση των Θ.Σ. είναι 
ανάλογη µε τη θέση τους στο βρόχο, κάτι που από τη φύση του κάνει το µονοσωλήνιο σύστηµα πιο 
πολύπλοκο και δύσκολο στον υπολογισµό του. 
 

 

6.2.8 Ρυθµιστικές βαλβίδες 
Οι ρυθµιστικές βαλβίδες επιτρέπουν τη ρύθµιση των παροχών των κυκλωµάτων που αναχωρούν 
από τον ίδιο συλλέκτη. ∆ιακρίνονται σε ευθείες και γωνιακές και παράγονται σε τρία µεγέθη 3/8", 
1/2" και 3/4", αλλά η πλέον συνηθισµένη διάµετρος είναι η 1/2". 
 

 

Τρία θερµαντικά 
σώµατα 
τοποθετηµένα στη 
σειρά 

 

∆ιάφορα είδη 
ρυθµιστικών 
βαλβίδων. 
(Από φυλλάδιο της 
COMAP) 

 



Κεφάλαιο 6  Μονοσωλήνιο σύστηµα – βρόχοι 107 

 

6.2.9 Πτώση πίεσης που δηµιουργεί η βαλβίδα 
Για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τις ρυθµιστικές βαλβίδες πρέπει να γνωρίζουµε την πτώση 
πίεσης που δηµιουργούν σε συνάρτηση µε την παροχή του νερού και τις στροφές από την κλειστή 
θέση. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια νοµογραφηµάτων που δίνουν οι κατασκευαστές τους. Έτσι όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για παροχή Q=100lt/h η πτώση πίεσης στη βαλβίδα για διάφορες 
στροφές είναι η παρακάτω: 

 Για 4 στροφές 50 mmWS 
 Για 2,5 στροφές 130 mmWS 
 Για 1,5 στροφές 300 mmWS 
 Για 1 στροφή 500 mmWS 

   
Οι στροφές µετράνε πάντα από την κλειστή θέση της βαλβίδας, δηλαδή αφού κλείσουµε τη βαλβίδα 
µε τη βοήθεια του ειδικού κλειδιού, µετράµε πόσες στροφές θα την ανοίξουµε. 
 

∆ιαστάσεις ρυθµιστικών 
βαλβίδων σε mm  

 Γωνιακή  
 Ίσια 

 
 
Νοµογράφηµα πτώσης 
πίεσης (∆p) σε 
συνάρτηση της 
παροχής (Q) σε lt/h 

 

 

 

Σηµαντικό 
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6.3 Φόρµα Εργασίας 
 
Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε τη φόρµα Μονοσωλήνιο-Βρόχοι µε την οποία ορίζετε το 
µονοσωλήνιο σύστηµα του κτιρίου. H φόρµα είναι χωρισµένη σε τρία µέρη τα οποία µπορείτε να 
ρυθµίσετε όπως εσείς θέλετε. Οι ρυθµίσεις  αυτές  αποθηκεύονται  και την επόµενη φορά που θα 
ανοίξετε την φόρµα, αυτή θα έρθει στο µέγεθος και στο σηµείο που την αφήσατε. 

 Στο αριστερό µέρος της φόρµας  υπάρχει το δέντρο µε τα επίπεδα του κτιρίου. Κάτω από 
κάθε επίπεδο υπάρχουν τα διαµερίσµατα που ανήκουν σε αυτό και κάτω από κάθε διαµέρισµα 
υπάρχουν οι βρόχοι που έχει το διαµέρισµα. 

 Στο πάνω δεξί µέρος της φόρµας  υπάρχει ένα λογιστικό φύλλο (φύλλο εργασίας) στο οποίο 
πρακτικά γίνεται όλη η εργασία της εισαγωγής/διόρθωσης/διαγραφής των δωµατίων από όπου 
διέρχεται ο βρόχος και τα θερµαντικά σώµατα που υπολογίζονται. 

 Στο κάτω δεξί µέρος της φόρµας  βλέπετε το υδραυλικό διάγραµµα του βρόχου. 
 

 
Λειτουργία κουµπιών της 
γραµµής εργαλείων 

 

 
Η σειρά των εργασιών για τη δηµιουργία των  βρόχων ενός δωµατίου ειναι η εξής: 
1. Από την πτυσσόµενη λίστα µελέτη , επιλέγετε τη µελέτη που θα εργαστείτε 
2. Στο δέντρο του κτιρίου  προσθέτετε τους βρόχους κάθε διαµερίσµατος 
3. Στο φύλλο εργασίας  εισάγετε την διαδροµή του βρόχου, δηλαδή, τα δωµάτια απ’ όπου  
    διέρχεται 
4. Αποθηκεύετε τις αλλαγές 
 

Τα µέρη της Φόρµας 
Εργασίας 

 Γραµµή εργαλείων 
 Κουµπί ελέγχου 
 Λίστα µε τις µελέτες  
 ∆έντρο του κτιρίου 
 Στοιχεία βρόχου  

     που εισάγετε εσείς 
 Υδραυλική επίλυση  

     του βρόχου 
 ∆ιαδροµή βρόχου 
 Η Σκαρίφηµα  

     βρόχου 
 Άµεση βοήθεια για  

     τη στήλη που  
     βρίσκεστε 

                                                                        
 




