
Λειτουργία συμβατικών λεβήτων 

 

Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 
140 έως 180° Celsius 

Λανθάνουσα θερμότητα  = 10.2% 

 

 

 

Αισθητή 
θερμότητα 

=89.8% 
Λανθάνουσα 
θερμότητα 
10.2 % 

Απώλειες λέβητα από 
κατάσταση αναμονής + 
από την μόνωση του= 

3 to 5 % 

Ετήσιος μέσος 
όρος 

απόδοσης 
συμβατικών 

λεβήτων 
=80%+ 

Είσοδος καυσίμου = 100 % 

Στο 
λεβητοστάσιο 

Προς την 
καμινάδα 

Προς την 
καμινάδα 

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 



Λέβητας  

Τι σημαίνει “συμπύκνωση” 

Συμβατικοί λέβητες 

Foil 2 

Λανθάνουσα θερμότητα 
 +  

        απώλειες καυσαερίων =15%           

Είσοδος 
καυσίμου 

=100 % 

Απώλειες λέβητα από κατάστασης 
αναμονής + από την μόνωση του 

λέβητα =5% 

Ωφέλιμη 
θερμότητα 80% 

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 



Φυσικό αέριο - Μεθάνιο 

Πως μπορούμε να εγκλωβίσουμε 
την λανθάνουσα θερμότητα; 

Οι υδρατμοί 
(ατμός) 
περιέχουν 
λανθάνουσα 
θερμότητα 

CH4 + 2 O2       CO2 +2 H2O 

Απλοποιημένος χημικός τύπος καύσης: 

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 
 
Τι σημαίνει “συμπύκνωση” 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 
 
Τι σημαίνει “συμπύκνωση” 
 

  Βλέπουμε την είσοδο και 
έξοδο της ροής καυσίμου / 
αέρα & καυσαερίου. 

 

  Μπορούμε να 
καταλάβουμε ότι όταν το 
NOx είναι σε χαμηλή 
ποσότητα τότε ο 
καυστήρας χαρακτηρίζεται 
“Low Nox”. 

 

  Όσο πιο τέλεια είναι η 
καύση, τόσο πιο λίγο είναι 
το CO2 που προσθέτουμε 
στην ατμόσφαιρα. 

  

Άζωτο 

7,52 N2 

Καύσιμο 
Αέρας  21% O2 – 78% N – 

1%Ar 

CH4 

1 

Οξυγόνο 

2 O2 

CH4 

1 m3  Αέριο 

9,52 m3  

Αέρας 

10,52 m3  

Στοιχειομετρικά καυσαέρια  

100%  Αισθητή 
Θερμότητα 

11%  Λανθάνουσα 
Θερμότητα 

Διοξείδιο του 
Άνθρακα 

CO2 

 Άζωτο 

7,52 N2 

 Υδρατμοί 

 2 H2O 

Flue H2O 

ΚΑΥΣΗ 

111 %  

Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη 

100% 

LHV – Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη 
11% Αισθητή 

Θερμότητα 
Λανθάνουσα 

Ιερμότητα 



Οι συμβατικοί λέβητες δεν 
μετατρέπουν τους 
υδρατμούς  που υπάρχουν 
στα καυσαέρια σε  

υγρή μορφή. 

 

 

 

 

 

 

Οι συμπυκνωμάτων το 
κάνουν!  

Υδρατμοί Υγρό  

Απελευθέρωση 
Ενέργειας 

 Οι υδρατμοί μετατρέπονται σε υγρό, όταν 
τους μειώσουμε την θερμοκρασία.  

 Απελευθέρωση ενέργειας κατά την μετατροπή 
των υδρατμών σε υγρή μορφή 

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 
Τι σημαίνει “συμπύκνωση” 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 
Τι σημαίνει “συμπύκνωση” 

Λειτουργία λεβήτων 
συμπύκνωσης 

Απώλειες 
λέβητα σε 
κατάσταση 
αναμονής + από 
την μόνωση του  
= 1% 

Απώλειες  
καυσαερίων = 1 % 

Απώλεια  
λανθάνουσας  
θερμότητας = 2 % 

Ετήσιος μέσος 
όρος απόδοσης 

συμβατικών 
λεβήτων 
=82%+ 

Είσοδος καυσίμου = 100 % 

Αισθητή  
θερμότητα 

=89.8% 

Λανθάνουσα  
θερμότητα 
10.2 % 

Ετήσιος μέσος 
όρος απόδοσης 

= 96%+ 

Σύμφωνα με το 
παρών καθεστώς 
μέτρηση απόδοσης 
των λεβήτων το 100% 
είναι το μέγιστο 
ποσοστό απόδοσης 
ενός λέβητα. Έτσι 
είναι φυσιολογικό να 
βρείτε τιμές άνω του 
100% σε στοιχεία 
λεβήτων 
συμπύκνωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 

Λόγο της διαφοράς απόδοσης 
μεταξύ των συμβατικών λεβήτων 
και λεβήτων συμπύκνωσης 
(+16%) μπορεί και γίνετε 
απόσβεση του επιπλέον κόστους 
αγοράς. 

 

Το επιπλέον κόστος τους είναι 
λόγο της αυξημένης τους 
τεχνολογίας, που επιτρέπει την 
συμπύκνωση των καυσαερίων. 

 

Οι λέβητες συμπύκνωσης είναι 
πιο ευέλικτοι και πολύ 
περισσότερο φιλικοί προς το 
περιβάλλον.  

Λέβητας 

Λανθάνουσα θερμότητα 
 +  

        απώλειες καυσαερίων =3%           

Είσοδος 
καυσίμου 

=100 % 

Απώλειες λέβητα από κατάστασης αναμονής + 
από την μόνωση του λέβητα =5% 

Ωφέλιμη 
θερμότητα 

96% 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 

 

Η τελική διαφοροποίηση της 
απόδοσης είναι μεταξύ 10 έως 
30 % από την ολική ισχύς του 
λέβητα. 

ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ 
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%

 

Ισχύς λέβητα σε % 

Σταθερή 
θερμοκρασία με 
λειτουργία ON/OFF 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 

  Από το διάγραμμα είναι εύκολο 
να καταλάβουμε, ότι η 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο 
λειτουργίας είναι εντός του 
πεδίου συμπύκνωσης. 

 

  ζεστό νερό χρήσης μπορεί να 
παραχθεί και κατά το ίδιο εύρος 
λειτουργίας.   



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 

 

Με ένα θερμικό φορτίο για 

20KW σε θερμοκρασία 
περίπου 70/80° θα έχουμε 
παραγωγή 
συμπυκνωμάτων: 

 

       20 x 70 = 1400 g/h 

ή:  

Θεωρούμε ότι :  

  κατά την καύση 1 m3 από 
CH4 = 1.6 l συμπυκνωμάτων 
(με βαθμό PH 4.0) 

 

Όξινα συμπυκνώματα θα 
πρέπει να τα 
εξουδετερώσουμε. 
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Θερμοκρασία επιστροφής νερού λέβητα 
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Πληροφορίες συμπυκνωμάτων 

Oil Gas 

Συμπυκνώματα  
καυσαερίων 

Τυπικά λύματα  
νοικοκυριού 

Τιμή pH 
Βασικά  Όξινα  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Αμμωνία 
Νερό  

λίμνης  

Νερό  
βρύσης 

Αποσταγμένο  
νερό  

(ουδέτερο) 

Καθαρό  
βρόχινο  

νερό 

Βρόχινο  
νερό  
πόλης 

Ξύδι  

Χυμός  
λεμονιού 

Οξύ μπαταρίας 
Γαστρικό οξύ 

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 



2 Συστήματα απαγωγής καυσαερίων / συσκευές 

• CLV / συστήματα σύνδεσης πολ/πλών ορόφων 

• Σε σειρά συστήματα Cascade 

• Κατάσταση πίεσης καυσαερίων  

• Αρνητική πίεση (συμβατικά – φυσικός ελκυσμός) 

• Θετική πίεση (με ανεμιστήρα απαγωγής καυσαερίων) 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 

Λέβητας συμπυκνωμάτων (INOX) 
1. Κάθετη ομόκεντρη σύνδεση 
2. Εύκαμπτος σωλήνας αέρα καύσης 
3. Προσαγωγή λέβητα 
4. Σωλήνα εξόδου καυσαερίων 
5. Επιστροφή νερού σε σημείο υψ. 

Θερμ. 
6. Επιστροφή λέβητα 
7. Ρυθμιστής καυσίμου  
8. Ανεμιστήρας μεταβλητής ταχύτητας 
9. Ηλεκτρόδια 
10. Ρυθμιστής θερμοκρασίας 
11. Επιφάνια εναλλάκτη     
12. Συλλέκτης συμπυκνωμάτων 

 
 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 

Λέβητας συμπυκνωμάτων (ALU) 

        Δομικά είναι η ίδια επεξεργασία 
των καυσίμων, αλλά το υλικό ALU 
πρέπει να είναι παχύτερο από το 
Inox και έτσι τους καθιστά 
ακριβότερους. 

        Το ALU προσφέρει ούτως ή 
άλλως περισσότερη σταθερότητα, 
καθώς δεν υπάρχουν 
συγκολλήσεις. 

        Η αντίσταση στα οξέα είναι 
σημαντικά επικίνδυνη και η 
ποιότητα του ALU πρέπει να είναι 
συγκεκριμένη. 



• Σε σειρά cascade 
Οι λόγοι για τέτοιου είδους 

συστήματα μπορεί να 
είναι: 

1. Ευελιξία ισχύς 

2. Μη παραγωγή  

         μεγάλων λεβήτων 

3.     Συνεχή λειτουργία 
παραγωγής    
θέρμανσης 

 

 

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 



1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 

 - CLV 
        Μέχρι σήμερα η 

κατακόρυφη συσωρευτική 
καμινάδα υπολογιζόταν 
αρκετά μεγαλύτερη για να 
μπορεί να απαγάγει τον 
συνολικό όγκο των 
καυσαερίων με φυσική 
ροή. 

        Ένα από τα προβλήματα 
των συστημάτων αυτών 
είναι η δυσκολία κατά την 
εγκατάσταση και την 
επιμήκυνση του σε σχέση 
με το PPH.  

 

 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Άλλες εταιρίες  
– Centrotherm  DE - Europe 

 

– Skoberne         DE - Europe 

 

– Groppalli           IT - Europe 

 

– SIT Group          IT - 

  

– (K.Weber )        DE 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Συστήματα στην αγορά       
• 1 Centrotherm  DE 
• 2 Skoberne         DE 
• 3 Groppalli           IT 
• 4 SIT Group          IT 
• 5 (K.Weber )        DE 

 
       Οι εταιρίες 1,2,3, 

προσφέρουν το σύστημα 
που ονομάζουμε “OFFSET” 

        Η 4 αντιγραφή της CT – 
(χωρίς πληροφορίες) 

        Η 5 K.W. προσφέρει μόνο 
βαλβίδες αντεπιστροφής, 
κλαπέ. 

45° (43,5) 
σύνδεση 
καυσαερίων 

Στο offset σύστημα 
υπάρχει απόσταση 
αρκετών εκατοστών 

ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ 



 Almeva Abgasperainrichtung 

• Τεχνολογία Centrotherm 

      Υψηλή απώλεια πίεσης  

      Χρειάζεστε χώρο κατά την 
τοποθέτηση   

      Το σιφόνι είναι εκτός 

3 Τεχνολογία υπερπίεσης  



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Κάποιες 
σημαντικές 
διαφορές 
μεταξύ 
αντεπίστροφων 
βαλβίδων της 
Centrotherm 

CT DN80 CT DN110 Almeva 80 

 Απώλεια πίεσης κατά το άνοιγμα Pa ~ 25   ~ 25   ~ 7   

 Πτώση πίεσης  Pa ~ 70  ~ 25 20/50kw  

 Ύψος  
mm  190  240  Στο σύνδεσμο  

 Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων  
  

Εξωτερικός 
σωλήνας 

Εξωτερικό 
σιφόνι 

Ενσωματωμένο 
σιφόνι 

 Πεδίο εφαρμογής 
  120°C - oil - gas  

Επίσης 160°C  
pvdf  

 Σύμφωνα με το DVGW - G635   
        

 Χρόνος κλεισίματος  
sec  <15sec <15sec << 1sec 

 Θόρυβος 

  Όχι  Όχι  
Κλείνοντας 

ακολουθεί τον 
ανεμιστήρα 

 Διαρροή  
  

<-20- +100Pa> 
<200L/h 

Προς δοκιμή 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Αντεπίστροφη βαλβίδα Almeva® 
- Κατασκευασμένη με κεκλιμένη επιφάνεια που 

προσαρμόζεται σε σωλήνα dn80 Almeva®. 
- 2 πτερύγια που εξασφαλίζουν τη μέγιστη ροή 

– ενσωματωμένος συλλέκτης συμπυκνωμάτων 
(σιφόνι)  

- Δυνατότητα οριζόντιας τοποθέτησης   
- Εξειδικευμένα συνδετικά στοιχεία που 

εξασφαλίζουν την αποφυγή λαθών 
- PPS υψηλής θερμοκρασίας. Υλικά και 

εξαρτήματα PP  
- Εξαρτήματα PVDF έως 160°C  



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Αντεπίστροφη βαλβίδα Almeva® 

- Κατασκευασμένη με κεκλιμένη 
επιφάνεια που προσαρμόζεται σε 
σωλήνα dn80 Almeva®. 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Αντεπίστροφη βαλβίδα Almeva® 

- 2 πτερύγια που εξασφαλίζουν τη 
μέγιστη ροή – ενσωματωμένος 
συλλέκτης συμπυκνωμάτων 
(σιφόνι) 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Αντεπίστροφη βαλβίδα 
Almeva® 

-  δυνατότητα οριζόντιας 
τοποθέτησης  

- Το σιφόνι 
συμπυκνωμάτων 
πρέπει να 
αντικατασταθεί με 
τάπα 

 

 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Αντεπίστροφη βαλβίδα Almeva® 

      Εξειδικευμένα συνδετικά στοιχεία 
που εξασφαλίζουν την αποφυγή 
λαθών 

 

 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης  

• Αντεπίστροφη βαλβίδα Almeva® 

- PPS υψηλής θερμοκρασίας υλικά 
και εξαρτήματα PP 

- Εξαρτήματα PVDF έως 160°C  

 

 

 

 

 

 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας   

 

 

 

 

 



3 Τεχνολογία υπερπίεσης 

• ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Εσωτερικής χρήσης – Μονός αγωγός PP 

Εξωτερικής χρήσης – Διπλού τοιχώματος , 
προστασία UV μέσω εξ.αγωγού (inox) 

 

 

 

Συστήματα  

α) In Line 

β) Back to back 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Τεχνική περιγραφή 

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  

Είσοδος   

Σύνδεση 
λέβητα 

Τερματικό 
με θυρίδα 
επιθ/σης   

Βασικό kit – ( 2 λεβήτων) kit επέκτασης – ( 1 λέβητας) 

Συλλέκτης  
INTERAXIS (mm)  

Σημείο σύνδεσης και 
επιθεώρησης 

 



• Τεχνική περιγραφή 

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  

Βασικό kit – ( 2 λεβήτων) kit επέκτασης – ( 1 λέβητας) 

Interaxis 2 Interaxis 1 



• Τεχνική περιγραφή 

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  

Σύστημα 
OFFSET  

Σύστημα 
AXIAL  

Σύστημα 
εξωτ. 

Χώρου 

Back to 
Back 



• Εμπορικές / Τεχνικές ορολογίες  

 
       Αποτελεί ένα πλήρως παραμετροποιημένο σύστημα, έτοιμο προς τοποθέτηση για 

εγκταστάσεις cascade χωρίς την απαίτηση για επιπλέον εργασίες. 

 

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  

Όλες οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι στις ακριβής διαστάσεις που απαιτούνται για 
κάθε περίπτωση, ώστε να υπάρχει κλίση 3° στον συλλέκτη! (κατά ΕΝ 12391) 



• Εμπορικές / Τεχνικές ορολογίες  
 

       Είναι ένα σύστημα με ένα βασικό kit σύνδεσης για δύο λέβητες και ένα kit 
επέκτασης για επιπλέον λέβητες. 

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  



• Εμπορικές / Τεχνικές ορολογίες  
 

Είναι ένα σύστημα κατάλληλο για κάθε απόσταση μεταξύ των λεβήτων. 

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  

Το τερματικό κομμάτι συνδέεται απευθείας στον πρώτο λέβητα και 
οι υπόλοιπες συνδέσεις κόβονται ή επεκτύνονται στο σωστό ύψος 

ώστε να υπάρχει κλιση 3° στον συλλέκτη! (κατά ΕΝ12391) 



• Εμπορικές / Τεχνικές ορολογίες  
 

       Είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετή απόσταση από τον τοίχο μέχρι την έξοδο 
του λέβητα για την εγκατάσταση. 

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  

Offset  

Στο DN 160  
απαιτήται 

τουλάχιστον  
 x= 95mm 

x 
 



• Εμπορικές / Τεχνικές ορολογίες  

  

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  

Σύστημα 
cascade της    

Immergas από 
την  

Centrotherm 



• Εμπορικές / Τεχνικές ορολογίες  
 

       Ο μεταλικός εξωτερικός αγωγός κατασκευάστικε και για την προστασία του 
αγωγού PP από τον ήλιο!  

4 Συστηχία λεβήτων “cascade” / 
γλωσσάριο  
  



Ο πελάτης θέλει πάντα είναι αυτό που δεν έχουμε έτοιμο! 

5 Εξαρτήματα  
  



5 Εξαρτήματα 

•   



Mission Impossible? 

5 Εξαρτήματα  



  
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή 
σας και υπομονή σας.  
 
  
  


