
Ανακυκλοφορία Ζεστού Νερού Χρήσης 
Σήµερα η ύπαρξη ζεστού νερού είναι κάτι απολύτως απαραίτητο σε κάθε νοικοκυριό. Απαραίτητη επίσης 

πρέπει να είναι η αποφυγή οποιασδήποτε σπατάλης πολύτιµου πόσιµου νερού. Όλα αυτά µας οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι η λειτουργία και ο έλεγχος ενός συστήµατος ζεστού νερού χρήσης πρέπει να αποσκοπεί στη 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στη µεγαλύτερη άνεση του χρήστη. 

 

<="">> 

 

Ένα σύγχρονο και λειτουργικό οικιακό σύστηµα παροχής νερού δεν αποτελείται µόνο από την παροχή του 

κρύου νερού (πράσινη) και την παροχή του ζεστού (κόκκινη) αλλά και από µία γραµµή ανακυκλοφορίας 

(µοβ). Ο κυκλοφορητής ζεστού νερού χρήσης κυκλοφορεί πίσω στο µπόϊλερ το νερό του σωλήνα του ζεστού, 

το οποίο κρυώνει όταν δεν ανοίγεται η βρύση του ζεστού. Με την παραπάνω ανακυκλοφορία επιτυγχάνουµε 

τέσσερα πλεονεκτήµατα: 

 

α) Ύπαρξη διαρκώς ζεστού νερού στη βρύση, αµέσως µόλις ζητηθεί. 

β) ∆εν υπάρχει καµία σπατάλη πολύτιµου πόσιµου νερού, αφού δε χρειάζεται να φύγει πρώτα το κρύο νερό 

που περιέχεται στο σωλήνα µέχρι να πάρουµε το ζεστό. 

γ) Άνεση του χρήστη λόγω αποφυγής αναπάντεχης και δυσάρεστης ψυχρολουσίας από το κρύο νερό.  

δ) Εξασφάλιση υγιεινής λόγω του ότι το νερό δε µένει στάσιµο στις σωληνώσεις.  

 

Επειδή όταν µιλάµε για ζεστό νερό χρήσης, το ζητούµενο είναι η καλύτερη ποιότητα των µερών του 

κυκλοφορητή που έρχονται σε επαφή µε αυτό προτείνεται η χρήση ειδικής σειράς κατασκευασµένης από 

ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

 



 
Κυκλοφορητής Ζεστού Nερού Χρήσης από ορέιχαλκο Grundfos UPB 

 

Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας από ορείχαλκο 

 

Το κέλυφος από χαλκό/ορείχαλκο είναι ιδανικό για ενδοδαπέδια συστήµατα θέρµανσης καθώς το αντλούµενο 

υγρό µπορεί συχνά να απορροφήσει αέρα και να προκαλέσει διάβρωση σε ένα συνηθισµένο κυκλοφορητή από 

χυτοσίδηρο. Ένας τέτοιος κυκλοφορητής είναι επίσης ιδανικός για κυκλοφορία πόσιµου νερού οικιακής 

χρήσης. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και η µεγάλη διάρκεια ζωής. 

 

Κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα 

 

Η κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει ζεστό νερό απαλλαγµένο από κάθε κίνδυνο µόλυνσης. 

Όπως είπαµε και παραπάνω στα συστήµατα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού (ανοικτά συστήµατα) υπάρχει ο 

κίνδυνος εισόδου οξυγόνου κάτι που σε ένα συνηθισµένο κυκλοφορητή από χυτοσίδηρο µπορεί να προκαλέσει 

διάβρωση. Το κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα εµποδίζει αυτό το φαινόµενο και είναι κατάλληλο για 

συστήµατα ψύξης και κλιµατισµού. Υπάρχουν τέτοιοι κυκλοφορητές που µπορούν να κυκλοφορήσουν κρύο 

και ζεστό νερό µε θερµοκρασία λειτουργίας από -25οC έως +95οC. 

 

Εξελιγµένοι τύποι κυκλοφορητών ανακυκλοφορίας 

 

 

Σειρά Grundfos για την ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης 

 

Η διαρκής αύξηση των απαιτήσεων στις νέες εγκαταστάσεις καθώς και η εξέλιξη της τεχνολογίας των 

κυκλοφορητών ζεστού νερού χρήσης έχει οδηγήσει στη δηµιουργία νέων εξελιγµένων προϊόντων στην 

κατηγορία των µικρών κυκλοφορητών. Έτσι πλέον υπάρχουν κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας µε 

ενσωµατωµένους αυτοµατισµούς όπως χρονοδιακόπτη, θερµοστάτη καθώς και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η ευκολότερη και απλουστευµένη εγκατάσταση αλλά και η οικονοµικότερη 

λειτουργία. Όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί, οι κυκλοφορητές αυτοί είναι τεχνολογίας 

«σφαιρικού κινητήρα» κάτι που τους κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικούς στην ύπαρξη των επικαθίσεων ανθρακικών 

αλάτων, τα οποία είναι η µεγαλύτερη απειλή για κάθε κυκλοφορητή. Στη δυσµενέστερη περίπτωση που ο 

κυκλοφορητής κολλήσει από αυτά τα ανθρακικά άλατα, πολύ εύκολα ο «σφαιρικός ρότορας» µπορεί να 



αφαιρεθεί και να καθαριστεί. 

 

 

 

Τοµή κυκλοφορητή Comfort 

 

 

Εγκατάσταση κυκλοφορητών ζεστού νερού χρήσης 

 

Στη συνέχεια είναι χρήσιµο να δούµε µερικές πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τη σωστή εγκατάσταση 

των κυκλοφορητών ζεστού νερού χρήσης. 

 

α) Όπως όλοι οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές πρέπει να τοποθετούνται πάντα µε τον άξονα σε οριζόντια θέση.  

β) Πάντα θα πρέπει να έχουµε τοποθετηµένη την είσοδο/βύσµα καλωδίου προς τα κάτω έτσι ώστε να 

εµποδίζεται η είσοδος του νερού στο ακροκιβώτιο. 

γ) Ο κυκλοφορητής δεν πρέπει ποτέ να εκκινείται πριν το σύστηµα πληρωθεί µε νερό και εξαερωθεί κανονικά. 

Ακόµη και µικρά χρονικά διαστήµατα ξηρής λειτουργίας µπορούν να καταστρέψουν τον κυκλοφορητή. 

δ) Πριν την εκκίνηση του κυκλοφορητή, θα πρέπει να ξεπλυθεί πολύ καλά όλο το σύστηµα µε καθαρό νερό 

για να αποµακρυνθούν όλα τα ξένα σώµατα. 

ε) Για την αποφυγή της ύπαρξης αέρα στον κυκλοφορητή αυτός θα πρέπει να τοποθετείται πάντοτε µε φορά 

ροής προς τα πάνω ή οριζόντια και ποτέ προς τα κάτω. 

στ) Ο κυκλοφορητής πάντοτε θα πρέπει να τοποθετείται στο σωλήνα επιστροφής και ποτέ σε αυτόν της 

προσαγωγής, µε αποτέλεσµα να πετυχαίνουµε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω λειτουργίας µε χαµηλότερη 

θερµοκρασία και λιγότερες επικαθήσεις ανθρακικών αλάτων. 

 

 
 

ζ) Σε περιοχές όπου το πρόβληµα των αλάτων είναι εντονότατο η πιο ενδεδειγµένη λύση είναι η χρήση 

αντλίας in-line µε κινητήρα ξηρού τύπου. 

η) Πρέπει πάντοτε να τοποθετείται µία βαλβίδα αντεπιστροφής στην πλευρά κατάθλιψης των κυκλοφορητών. 

Το γιατί θα το δούµε αµέσως παρακάτω: 

 

Το ζεστό νερό οικιακής χρήσης µπορεί να φτάσει στα σηµεία λήψης µόνο µέσω του κεντρικού σωλήνα 

προσαγωγής. Χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής, το ζεστό νερό µπορεί να περάσει µέσα από το σωλήνα 

επιστροφών και τον ίδιο τον κυκλοφορητή στην πορεία του προς τα σηµεία λήψης. Στην περίπτωση αυτή, 



µπορεί να προκύψουν τα παρακάτω προβλήµατα: 

 

· Ένας κυκλοφορητής µε θερµοστάτη θα κλείσει αµέσως. 

· Όταν συνδέουµε το σωλήνα επιστροφής στο σωλήνα του κρύου νερού (εάν δεν υπάρχει σύνδεση 

ανακυκλοφορίας στο µπόϊλερ ) το κρύο νερό θα περάσει µέσα από τον κυκλοφορητή. Τότε θα δηµιουργηθεί 

συµπύκνωση υδρατµών στον κινητήρα του µε αποτέλεσµα αυτός να καταστραφεί. Επίσης, το κρύο νερό θα 

αναµειχθεί µε το ζεστό πριν από το σηµείο λήψης, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα µείωση της 

θερµοκρασίας του ζεστού νερού. 

· Όλα τα µέτρα για µία οικονοµικότερη λειτουργία του συστήµατος ανακυκλοφορίας δε θα έχουν αποτέλεσµα. 

 

 

24ωρος χρονοδιακόπτης, ενσωµατωµένος στον κυκλοφορητή Grundfos Comfort 

 


