
     
 

ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ  &  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

Συνοπτική περιγραφή 
Οι ταχυθερμαντήρες έχουν αποδειχθεί  σαν  μία  ιδιαίτερα οικονομική λύση για να θερμανθεί μόνο η 
ποσότητα του νερού που  πραγματικά απαιτείται καθώς ρέει μέσω αυτών.  

 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

Λόγω των απαιτούμενων ποσοτήτων  των αναμιγμένων νερών χρήσης  καθώς και για λόγους υγιεινής, το  

νερό θερμαίνεται και αποθηκεύεται  σε θερμοκρασίες πάνω από 65 ° C.   

Ωστόσο, το ζεστό νερό στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται μόνο σε σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό  να θερμάνουμε το νερό στην ακριβή θερμοκρασία  που απαιτείται στο 

αντίστοιχο σημείο διανομής μέσω των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων ταχυθερμαντήρων  νερού. Η πρόσθεση του  

κρύου νερού  για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στην περίπτωση αυτή, δεν είναι πλέον απαραίτητη. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΡΟΥ  
Οι συμβατικές συσκευές θέρμανσης του ΖΝΧ (Ζεστού νερού χρήσης) όπως οι  θερμοσίφωνες και τα boilers, 

αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες νερού, χωρίς ποτέ να γίνεται  πλήρης  χρήση του νερού.  

Στην πραγματικότητα, συχνά μόνο μικρές ποσότητες χρησιμοποιούνται.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι πιο αποτελεσματική η θέρμανση μόνο της ποσότητας του νερού που  

στην πραγματικότητα απαιτείται, με την εγκατάσταση ενός ταχυθερμαντήρα σε κάθε σημείο της χρήσης. 

 

 

 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΝΕΡΟΥ  
Τα τοπικά  συστήματα παροχής ζεστού 
νερού, εξαλείφουν τις αδικαιολόγητα 
μεγάλες γραμμές (σωληνώσεις)  παροχής 
νερού, που οδηγούν σε αύξηση του 
κόστους του νερού και σημαντικές 
απώλειες θερμότητας σε απλά συστήματα 
αλλά και σε αυτά της ανακυκλοφορίας  
του ζεστού νερού. Επιπλέον, το ζεστό νερό 
είναι άμεσα διαθέσιμο στο σημείο της 
χρήσης  χωρίς καμία αναμονή. 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ  ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

Τα αποκεντρωμένα (τοπικά)  ηλεκτρικά συστήματα ζεστού  νερού  είναι ενεργειακά αποδοτικά ,  

με μία σωστή επιλογή συσκευής  σε κάθε σημείο χρήσης . 

Υπάρχουν πολλαπλές επιλογές για αποτελεσματική επιλογή: 

 

1) Μικρός ταχυθερμαντήρας  για τον  νιπτήρα (άνω ή κάτω από τον πάγκο) 

2) Ταχυθερμαντήρας  για κάτω από το νεροχύτη στην κουζίνα 

3) Κεντρικός ηλεκτρονικός  ταχυθερμαντήρας για το μπάνιο 

4) Ταχυθερμαντήρας  για το ντους 

 

Οι ταχυθερμαντήρες έχουν αποδειχθεί σαν μία  ιδιαίτερα οικονομική λύση για να θερμανθεί μόνο η 

ποσότητα του νερού που  πραγματικά απαιτείται καθώς ρέει μέσω αυτών . 

 Ως εκ τούτου , ο χρήστης είναι σε θέση να απολαύσει το ζεστό νερό αμέσως, χωρίς να περιμένει , και να 

αποφύγει δραστικά τις απώλειες θερμότητας στο δίκτυό του. Ενεργειακά αποδοτικότεροι είναι οι ευφυής , 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι ταχυθερμαντήρες νερού, οι οποίοι εξασφαλίζουν στο ζεστό νερό  πάντα τη σωστή 

θερμοκρασία , χωρίς να χρειάζεται να αναμειγνύεται με κρύο νερό . Η εξοικονόμηση πόρων από το χαμηλό 

κόστος λειτουργίας , σε συνδυασμό με το συγκριτικά χαμηλό κόστος επένδυσης είναι οι λόγοι για τους 

οποίους τόση άνεση παραμένει τόσο αποδοτική οικονομικά . 

 

  

 

 
 Τοπικοί ταχυθερμαντήρες  
στο σημείο της χρήσης 

 Κεντρικό σύστημα  
στο ίδιο  ή σε διαφορετικό επίπεδο 
 

 

 



     
  

Πραγματικές ανάγκες ποσότητας  ζεστού νερού και οι θερμοκρασίες τους: 
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 Ποσότητα ροής  
σε λίτρα / λεπτό 

 

Διάρκεια χρήσης 
 

 

Θερμοκρασία  
στο σημείο χρήσης 

 
Πλύσιμο χεριών  2 λ/λ 10 δευτερόλεπτα 35⁰C 

Πλύσιμο 
προσώπου/χεριών 

4 λ/λ   1 λεπτό 40⁰C 

Ντους 8 λ/λ   5 λεπτά 38⁰C 

Μπάνιο 10 λ/λ 12 λεπτά 40⁰C 

Νεροχύτης (Κουζίνα) 5 λ/λ   2 λεπτά 48⁰C 

ΕΡΕΥΝΑ 
 του <<Γερμανικού Οργανισμού για την οικονομική 
διαχείριση της ενέργειας>> σε συνεργασία  
με το τεχνικό πανεπιστήμιο του Μονάχου  
 

 
Ενεργειακή απόδοση ταχυθερμαντήρων  
στο σημείο της χρήσης 
  

Απόδοση 97%   &   3% απώλειες 

 
Ενεργειακή απόδοση κεντρικού 
συστήματος θέρμανσης 
 

Απόδοση 60%   &  40% απώλειες 

 

 

 



     
 

 

Συνδυασμός ηλιακού συστήματος με ταχυθερμαντήρα  

με σύνδεση σε σειρά ή παράλληλα.  

Το νερό προθερμαίνεται από το ηλιακό σύστημα και περνώντας από τον ταχυθερμαντήρα - ειδικό 

μοντέλο για αυτή την εφαρμογή- θερμαίνεται οικονομικά μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία 

χρησιμοποιώντας μόνο όση ισχύ χρειάζεται  

(μεταβλητή κατανάλωση).    

Η παράλληλη εφαρμογή των ταχυθερμαντήρων με ένα ηλιακό σύστημα είναι συμβατή και 

παράλληλα ενεργειακά αποδοτικότερη καθώς κατά την χειμερινή περίοδο τα ηλιακά συστήματα 

χάνουν το σημαντικό τους πλεονέκτημα και η θέρμανση τόσο μεγάλης ποσότητας νερού δεν είναι 

πλέον συμφέρουσα. 

Τα κατάλληλα μοντέλα για την εφαρμογή αυτή, είναι των σειρών CEX – DEX – MDX της CLAGE 

 

 


