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Θερμοστάτης χώρου 
• Οι θερμοστάτες χώρου είναι 

συσκευές με λειτουργία ΝΑΙ – ΟΧΙ 
(ON – OFF) , πράγμα που σημαίνει 
ότι διακόπτουν την παροχή θερμικής 
ισχύος στο χώρο όταν η 
θερμοκρασία του είναι αυτή που 
έχουμε ρυθμίσει. Όταν η 
θερμοκρασία του χώρου γίνει 
μικρότερη από την επιθυμητή που 
ορίζουμε από τον θερμοστάτη, η 
εγκατάσταση λειτουργεί και 
θερμότητα παρέχεται στο χώρο.



Σύνδεση  θερμοστάτη χώρου
 

 

 

Σε μικρές αυτόνομες εγκαταστάσεις ο 

θερμοστάτης χώρου εντολοδοτεί τον 

καυστήρα  συνδεόμενος σε σειρά με τον 

υδροστάτη και τον υδροστάτη 

ασφαλείας του λέβητα. 

 

Σε μικρές εγκαταστάσεις ο 
θερμοστάτης χώρου 
εντολοδοτεί τον καυστήρα 
συνδεόμενος σε σειρά με 
τον υδροστάτη και 
υδροστάτη ασφαλείας του 
λέβητα



Ηλεκτροβάνα

Η δίοδη ηλεκτροκίνητη βάνα 
τοποθετείται 
κατακόρυφα η οριζόντια, στο 
τμήμα του σωλήνα 
προσαγωγής του αντίστοιχου 
συλλέκτη . Η δίοδη 
ηλεκτροκίνητη βάνα 
παίρνει εντολή από το 
θερμοστάτη χώρου 
Και ανοίγει, επιτρέποντας τη 
ροή θερμού νερού 
προς τα θερμαντικά σώματα  



Θερμοστάτης επαφής 
ü Τοποθετείται στον σωλήνα 

προσαγωγής  ζεστού νερού

ü Θέτει σε λειτουργιά τον κυκλοφορητή 
σε προκαθορισμένη θερμοκρασία

ü Περιοχή ρύθμισης 25 έως 95 
βαθμούς Κελσίου  



Κυκλοφορητής 

• Ο κυκλοφορητής, όπως ήδη 
είπαμε, είναι μια αντλία με 
αποστολή την κυκλοφορία του 
νερού σε ένα κύκλωμα. Δε 
χρησιμοποιείται δηλαδή για 
άντληση ή ανύψωσή του, αλλά 
αποκλειστικά και μόνο για την 
υπερνίκηση των αντιστάσεων 
του δικτύου. 



Υπολογισμός παροχής 
κυκλοφορητή 

Ø Η παροχή υπολογίζεται από την ισχύ των σωμάτων 
και τη διαφορά θερμοκρασίας του νερού που 
προσάγεται προς τα σώματα και που επιστρέφει προς 
το λέβητα. Τη διαφορά αυτή την καθορίζει η μελέτη και 
είναι συνήθως15 oC έως 20 oC.

Ø Παροχή: ΣQσV=
Δt

ØΤο μανομετρικό δεν έχει σχέση με το στατικό 
ύψος της εγκατάστασης, αλλά με την πτώση πίεσης 
του νερού που κυκλοφορεί στην εγκατάστασης.



üΣτον κάθετο άξονα επιλέγουμε το μανομετρικό σε μέτρα υδάτινης στήλης 
(mH2O).
üΣτον οριζόντιο άξονα επιλέγουμε την παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα 
(m3/h), ή σε λίτρα ανά ώρα (lit/h).



üΣτον κάθετο άξονα επιλέγουμε το μανομετρικό σε μέτρα υδάτινης στήλης 
(mH2O).
üΣτον οριζόντιο άξονα επιλέγουμε την παροχή σε κυβικά μέτρα ανά ώρα 
(m3/h), ή σε λίτρα ανά ώρα (lit/h).



 

Είδος εγκατάστασης 

Ικανοποιητικό 
Μανομετρικό 

σε 
mH2O 

Συνηθισμένη δισωλήνια εγκατάσταση με τροφοδοσία από 
κάτω 

2 - 3 

Συνηθισμένη δισωλήνια εγκατάσταση με τροφοδοσία από 
πάνω ( σύστημα ομπρέλα ) 

3,5 - 5 

Μονοσωλήνιο σύστημα 4,5 - 6 

Ηλιακά συστήματα με το μπόιλερ στο λεβητοστάσιο 2,5 – 3,5 

 



Θερμαντικά Σώματα

ü Σώματα τύπου ΑΚΑΝ
ü Κατασκευάζονται από 

χαλυβδοέλασμα.
ü Το πάχος τους δεν πρέπει να 

είναι μικρότερο από 1,25 χιλ.
ü Διατίθενται άβαφα ή βαμμένα 

με ηλεκτροστατική βαφή.

üΣώματα τύπου Panel
üΚατασκευάζονται από 
χαλυβδοέλασμα πάχους 1,25 χιλ.
üΠωλούνται βαμμένα και 
συσκευασμένα.
üΧρησιμοποιούνται και στο δισωλήνιο 
και στο μονοσωλήνιο σύστημα.



Εξαεριστικά θερμαντικών 
σωμάτων

Απλά εξαεριστικά σωμάτων Αυτόματα εξαεριστικά σωμάτων 

  

 



Εξαεριστικά δικτύου
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