
Χρήση Αντλιών Θερµότητας για Θέρµανση: Αξιόπιστη & Πολύ 
Οικονοµική Λειτουργία  

Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλο τον τεχνικό κόσµο ότι η χρήση των αντλιών θερµότητας για θέρµανση το χειµώνα αποτελεί την 
πλέον οικονοµική λύση θέρµανσης για κατοικίες και επαγγελµατικούς χώρους.  
 
Η άνοδος της τιµής του πετρελαίου και η αυξανόµενη ρύπανση του περιβάλλοντος από την καύση (ιδιαίτερα σε αστικό 
περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένο σε ρύπους) επιβάλλουν την επανεξέταση του συµβατικού τρόπου θέρµανσης 
των κτιρίων και την επιλογή λύσεων που εξοικονοµούν ενέργεια & πόρους από το περιβάλλον.  
 
Ο λόγος που η θέρµανση µε χρήση αντλιών θερµότητας είναι σηµαντικά οικονοµικότερος από τη συµβατική θέρµανση µε 
καύση οφείλεται στην άντληση θερµότητας από το εξωτερικό περιβάλλον.  

 

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται δεν µετατρέπεται σε θερµική, (όπως συµβαίνει στις ηλεκτρικές θερµάστρες) αλλά 
χρησιµοποιείται για την κίνηση ενός ηλεκτρικού συµπιεστή και την άντληση θερµότητας από & προς το περιβάλλον. 
Ο λόγος της αντλούµενης θερµικής ενέργειας προς την απορροφούµενη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή ο βαθµός 
αποδοτικότητας COP (Coefficient of performance) στις σύγχρονες αντλίες θερµότητας κυµαίνεται από 2,5 έως 5, ανάλογα 
µε την τεχνολογία που χρησιµοποιείται (Inverter – hi-efficiency heat exchangers – control) & τις θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος.  
 
Η χώρα µας βρίσκεται σε µια γεωγραφική περιοχή όπου η θέρµανση µέσω της άντλησης θερµότητας µπορεί να καλύψει 
πλήρως τις ανάγκες θέρµανσης στα 3/4 του πληθυσµού (Κεντρική & Νότια Ελλάδα _ Γεωγραφικές Ζώνες Α & Β)  
 
Για να ποσοτικοποιήσουµε την οικονοµικότητα της χρήσης των αντλιών θερµότητας ας δούµε το ακόλουθο παράδειγµα, 
που αφορά τη µέση κατοικία στην Ελλάδα, µε επιφάνεια 90 τετρ. µέτρα και θερµικές απώλειες 10 kW 

 
 



 

Παρατηρούµε ότι µε την χρήση των αντλιών θερµότητας για θέρµανση έχουµε οικονοµία έως και 64% σε σχέση µε 
συµβατικό λεβητοστάσιο µε καύση πετρελαίου!! 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρουσιάζονται και γραφικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

Εύκολα αντιλαµβανόµαστε την σηµασία επιλογής µιας κλιµατιστικής µονάδας µε υψηλό βαθµό απόδοσης & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΛΑΣΗ Α, που ενώ έχει υψηλότερο κόστος αγοράς, εξασφαλίζει πολύ χαµηλότερο ετήσιο κόστος λειτουργίας. 

Ειδικότερα αν η µέση ετήσια ενέργεια που απαιτείται για θέρµανση µιας κατοικίας είναι 8000 ~ 9000 kWh/έτος (που 
ισοδυναµεί µε ετήσια κατανάλωση πετρελαίου 1000 λίτρα), το ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός συστήµατος θέρµανσης µε 
χρήση αντλίας θερµότητας και βαθµό αποδοτικότητας COP 5 είναι 210 €. Από την άλλη πλευρά µια αντλία θερµότητας µε 
χαµηλό βαθµό COP 2,5 θα έχει διπλάσιο ετήσιο κόστος ήτοι 425 €. 

Πόσο τελικά συµφέρει η αγορά µιας αντλίας θερµότητας no-branded και χαµηλού βαθµού απόδοσης και αξιοπιστίας;  

Ελάχιστα έως καθόλου αν υπολογίσουµε ότι το υψηλότερο κόστος αγοράς αντλιών θερµότητας µε υψηλό COP/ΕΕR 
αποσβένεται σε λιγότερο από 5 πέντε έτη, από την εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους που προσφέρει σε σχέση 
µε την ίδιας ισχύος µονάδα µε χαµηλό COP/ ΕΕR (ακόµα και αν είναι 30%~40% φθηνότερη) 

 


