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 Αβαθής γεωθερμία: θερμότητα πετρωμάτων 
μικρού βάθους και επιφανειακών/υπόγειων 
υδάτων θερμοκρασίας < 25ºC 

 

 Θέρμανση/ψύξη και ζεστό νερό χρήσης στα κτίρια 
με αναστρέψιμη αντλία θερμότητας και με χρήση 
του υπεδάφους ως πηγή/αποδέκτη θερμότητας 



Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης  

σε σχέση με άλλα συστήματα  

αντλιών θερμότητας 
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Αμετάβλητη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια τους έτους 
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 Σύστημα εναλλαγής θερμότητας εδάφους  

 Γεωθερμική αντλία θερμότητας (ΓΑΘ) 

 Σύστημα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας 



 Κλειστό σύστημα/γεωεναλλάκτες θερμότητας 

 Ανοιχτό σύστημα 



   Οριζόντιοι  

   γεωεναλλάκτες 

 

 

 

   Κατακόρυφοι      
γεωεναλλάκτες  



   Υδρογεωτρήσεις  

λίμνη, θάλασσα, ποτάμι κ.λπ. 



 Αναστρέψιμη αντλία θερμότητας 
– θέρμανση/ψύξη 

 Αντλία θερμότητας νερού-νερού 

 Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για 
τη λειτουργία του ψυκτικού 
κυκλώματος 



 COP – συντελεστής ενεργειακής απόδοσης 

     αποδιδόμενη ισχύς προς ηλεκτρική ισχύ  

 SPF -  εποχιακός συντελεστής απόδοσης 

     ολοκλήρωμα του COP κατά την περίοδο θέρμανσης 
ή/και ψύξης  



 Ενδοδαπέδιο ή 
ενδοτοίχιο σύστημα 
θέρμανσης 

 

 

 

 Μονάδες fan–coils 



 SPF        3.5 – 5.0  

γεωεναλλάκτης & ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης 

 SPF        4.0 – 6.5  

υδρογεώτρηση & ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης 



 Καλύτερη απόδοση (πολύ υψηλό COP) – σε σύγκριση με συμβατικές 
αντλίες θερμότητας  

 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 

 Δεν απαιτείται σύστημα υποβοήθησης (back-up) – συνεχής λειτουργία 

 Αθόρυβη λειτουργία 

 Βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

 Εγκαθίστανται οπουδήποτε – δεν απαιτείται η ύπαρξη γεωθερμικού 
πεδίου 

 Εγκατάσταση και σε περιπτώσεις με περιορισμένο ελεύθερο χώρο 
(αστικό περιβάλλον) – πολλές εναλλακτικές τοποθέτησης των 
γεωεναλλακτών   

 Υπεδαφικό σύστημα – μετά την εγκατάσταση του συστήματος ΓΑΘ, ο 
χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κήπος, χώρος στάθμευσης, κ.α.  

 

 



 Προστατεύουν το περιβάλλον 

 Μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές CO2 

 Μειώνουν τις δαπάνες για θέρμανση και κλιματισμό  
25-75%  

 Αυξάνουν τη μακροπρόθεσμη αξία του κτιρίου 

 Παρέχουν υψηλής ποιότητας άνεση στους εσωτερικούς 
χώρους 

 Συμβάλουν στην ενεργειακά αειφόρο ανάπτυξη 

 




