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Hιηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα  

 



Βηνκεραληθή ρξήζε 

Οηθηαθή ρξήζε 

- Γηαδηθαζίεο ζέξκαλζεο 

- Εεζηό Νεξό Υξήζεο 

Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

- Θεξκόηεηα 

- Ζιεθηξηζκόο 

Αθαιάηωζε 

Ζιεθηξνπαξαγωγή 

- Θέξκαλζε ρώξνπ 

- Κιηκαηηζκόο ρώξνπ 

- Γηαδηθαζίεο ςύμεο (ζεξκηθόο ςύθηεο) 

- Θεξκηθή κεζόδνο 

- Ζιεθηξηζκόο 
πκπαξαγωγή 



Σερλνινγίεο Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πιιεθηώλ 

ΕΝΥ - Θέξκαλζε - Φύμε 

Γηεξγαζίεο Αηκνύ - Ζιεθηξηζκόο 



Δπίπεδνη ζεξκηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο 

Χωρίσ κάλυμμα 

• Πλαςτικοί ςωλήνεσ 
χωρίσ μόνωςη 

• Υψηλζσ απϊλειεσ 
θερμότητασ 

• Θερμοκραςία 
λειτουργίασ 20-30 οC 

Επίπεδοσ  

• Απορροφητήσ, 
ςωλήνεσ, μόνωςη 

• Μζςεσ απϊλειεσ 
θερμότητασ 

• Θερμοκραςία 
λειτουργίασ ζωσ 
100 οC 

Κενοφ 

• Υάλινοι ςωλήνεσ, 
φπαρξη κενοφ 

• Ελάχιςτεσ 
απϊλειεσ 
θερμότητασ 

• Θερμοκραςία 
λειτουργίασ ζωσ 
150 οC 

Αφξηςη Θερμοκραςίασ 

  Χαρακτηριςτικά 

• Θερμοκραςία < 150 oC 

• Συγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ 
(ΖΝΧ, Θέρμανση χώρου, ψύξη, 
βιομηχανία χαμηλών θερμοκρασιών) 

• Υψηλόσ εγχϊριοσ & διεθνήσ 
ανταγωνιςμόσ 

• Τεράςτιο δυναμικό 
ανεκμετάλλευτο 

 



πγθεληξωηηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο 

Παραβολικό Πιάτο 

• Σημειακή ςυγκζντρωςη 

• Ανακλαςτικό πιάτο με 
εργομηχανή Stirling 

• Διεςπαρμζνη παραγωγή 

• Όχι οικονομία κλίμακασ 

• Περιοριςμζνο 

πεδίο εφαρμογϊν 

• Μόνο για 
ηλεκτροπαραγωγή 

Ηλιακόσ Πφργοσ 

• Σημειακή ςυγκζντρωςη 

• Ηλιοςτάτεσ με ςτόχευςη 
ςτον πφργο 

• Θερμοκραςία >500 oC 

• Απαίτηςη επίπεδων  
περιοχϊν, κλίςησ <1% 

• Μόνο για ςταθμοφσ 
μεγάλησ ιςχφοσ 

Κοιλοπαραβολικόσ 

• Γραμμική ςυγκζντρωςη 

• Καμπφλα κάτοπτρα με 
ςωλήνα κενοφ 

• Θερμοκραςία 150 - 
450°C. 

• Στιβαρή αντιανεμική 
καταςκευή 

Συλλζκτησ Fresnel 

• Γραμμική ςυγκζντρωςη 

• Επίπεδα κάτοπτρα με 
ςωλήνα κενοφ 

• Θερμοκραςία 150 - 450°C. 

• Χαμηλό κόςτοσ 
επζνδυςησ,ςυντήρηςησ 
και λειτουργίασ 

• Απλότητα καταςκευήσ 

• Καλφτερη χρήςη γησ 



 Διιάδα: απνηειεί ζεκαληηθό ηκήκα ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο 

 

 Ζ Διιεληθέο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ζεξκηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ (ΔΒΖΔ θαη 
άιινη) έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ παγθόζκηα παξαγσγή 

 εκαληηθό πνζνζηό ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο πξννξίδεηαη γηα εμαγσγέο 

 

 Πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο, αληαγσληζηηθά θαη αμηόπηζηα 

 

 Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ΘΖ (πεξηζζόηεξν από ην 95%) αθνξά ηνλ νηθηαθό 
ηνκέα (ζεξκνζηθσληθά ζπζηήκαηα)  

 

 Τπνινγίδεηαη όηη ην 20-25% ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Διιάδαο έρεη ειηαθό ζύζηεκα 

Δπξωπαϊθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ηωλ Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάηωλ 



Δπξωπαϊθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ηωλ Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάηωλ 

Ζ Διιάδα θαηέρεη ηελ 3ε ζέζε  

Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ  (επίπεδσλ θαη θελνύ)  

πληειεζηήο κεηαηξνπήο: 1 m2  ζπιιέθηε αληηζηνηρεί ζε 0,7 kWth εγθαηεζηεκέλε ηζρύ  



Δπξωπαϊθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ηωλ Θεξκηθώλ Ζιηαθώλ πζηεκάηωλ 



 ηνηρεία Διιεληθήο αγνξάο  

Ζ Διιεληθή βηνκεραλία: 

Αξηζκεί πεξίπνπ 45 θαηαζθεπαζηέο εθ ηωλ νπνίωλ  

 23 είλαη ηαθηηθά κέιε ηεο ΔΒΖΔ (έηνο ίδξπζεο 1979) 

 21 είλαη ζπλεξγαδόκελα κέιε (ΚΑΠΔ, ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ, 

Ηλζηηηνύην Υαιθνύ, εηαηξείεο π.ρ πνιπζηεξίλεο, 

ζεξκνζηαηώλ θ.η.ι.) 

• Απαζρνιεί πεξίπνπ 3000 άηνκα (παξαγσγή, πσιήζεηο, 

εγθαηάζηαζε, έξεπλα θ.η.ι.) 

 



ΕΒΗΕ  

 



4.087.000 m2 ζπιιεθηώλ εγθαηεζηεκέλα (ηέινο 2010): 

 

 95% αθνξνύλ παξαγωγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ΕΝΥ) ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 

 99.5% ζεξκνζηθσληθά ζπζηήκαηα 

 80% θάιπςε ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ γηα ΕΝΥ. 

 5% κεγάιεο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο γηα παξαγωγή ΕΝΥ 

 Ζιηαθόο θιηκαηηζκόο 

 Θέξκαλζε ρώξνπ 

 Μηθξόο αξηζκόο «combi» ζπζηεκάηωλ  

 

Έλα από ηα κεγαιύηεξα ειηαθά ζπζηήκαηα ζηελ Δπξώπε: «αξάληεο» (εξγνζηάζην – 
απνζεθεπηηθνί ρώξνη) 

 2.700 m2 επίπεδσλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 

 700 kW (2 Υ 350 kW adsorption solar chillers) 

 

 ηνηρεία Διιεληθήο αγνξάο  



Πωιήζεηο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ θαη εμαγωγέο (ζε m2) 



Γηαηί λα έρνπκε πξόηππα γηα ηα ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα? 

 Ώξηκεο ηερλνινγίεο αιιά κε πξνβιήκαηα ζηελ πξάμε 

 Μόλν ηα πνηνηηθά πξντόληα κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζηηο αληαγσληζηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ειεύζεξεο αγνξάο 

 Πηζηνπνίεζε 

• Απνηειεί αληηθεηκεληθό θαη αδηαθηινλίθεην κεραληζκό αμηνιόγεζεο θαη 

απνηύπσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ 

• Δξγαιείν γηα ηηο επηδνηήζεηο 

• Δηζάγεηαη από ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο 



Ζ Σερληθή Δπηηξνπή CEN/TC 312 ‘Thermal solar systems and components’  

 δεκηνπξγήζεθε ην 1994, κεηά από αίηεζε ηεο ESTIF ζηελ CEN 

 mandate ηεο ΔE/EFTA (European Free Trade Association) ζηελ CEN γηα ηελ επεμεξγαζία 

λέσλ Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ 

 ην πξόγξακκα εξγαζηώλ ππνζηεξίρζεθε από ην πξόγξακκα ALTENER 

 έρεη κέιε από 30 ρώξεο / κέιε ηεο EU 



Ηζηνξηθό εμέιημεο: 

 1994: Γεκνζηεύνληαη ηα πξόηππα ISO πνπ αθνξνύζαλ κεζόδνπο Γνθηκώλ 

 mandate ηεο ΔE/EFTA (European Free Trade Association) ζηελ CEN γηα ηελ επεμεξγαζία 

λέσλ Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ 

2001: Γεκνζίεπζε Δπξσπατθώλ πξνηύπσλ (general requirements & test methods) 

 2006: Nέεο εθδόζεηο  



Σξέρνπζα θαηάζηαζε CEN/TC312 

Προεδρεία: Κϊςτασ Τραβαςάροσ - Ελλάδα 

Tεχνική Γραμματεία: Βαςιλική Δρόςου – (ΕΛΟΤ) 

WG1 – Solar Collectors – Convenor P. Kovacs  (Sweden) 

WG2 – Factory made systems - Convenor V. Sharma (Italy) 

WG3 – Custom built systems – No Convenor  

WG4 –  Labeling and marking - Convenor J.E.Nielsen (Denmark) 

Πρότυπα για: 

Συλλζκτεσ 

Factory – made θερμικά ηλιακά ςυςτήματα  

Custom built θερμικά ηλιακά ςυςτήματα  

Δομή: 

Γενικζσ απαιτήςεισ – General requirements 

Μζθοδοι Δοκιμϊν - Test methods 



Γεκνζηεπκέλα Πξόηππα CEN/TC312  

• EN 12975-1:2006+A1:2010 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General 

requirements - 

 

• EN 12975-2:2006 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 2: Test methods 

  

• EN 12976-1:2006 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General 

requirements - 

  

• EN 12976-2:2006 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test 

methods - 

 

• EN 12977-1:2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 1: General 

requirements for solar water heaters and combisystems - 

 

• EN 12977-2:2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 2: Test 

methods for solar water heaters and combisystems – 

   

• EN 12977-3:2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 3: Performance 

test methods for solar water heater stores - 

 

• EN 12977-4:2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 4: Performance 

test methods for solar combistores – 

   

• EN 12977-5:2012 Thermal solar systems and components - Custom built systems - Part 5: Performance 

test methods for control equipment - 

 

• EN ISO 9488:1999 Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:1999)  



• 00312019 prEN ISO 9488 rev Solar energy  

 

• 00312022 prEN 12976-1 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: 

General requirements  

 

• 00312023 prEN 12976-2 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: 

Test methods  

 

• 00312028 prEN 12975-1 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 1: General 

requirements  

 

• 00312029 prEN ISO 9806 Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO/DIS 

9806:2012)  

 

• 00312032 prEN ISO 22975-3 Thermal solar systems and components - Solar collectors - Part 3-1: 

Qualification of solar absorber surface durability  

 

• 00312033 prEN ISO 22975-1 Solar Energy - Collector components and materials, Part 1: Evacuated 

tubes - Durability and Performance  

 

• 00312034 prEN ISO 22975-2 Solar Energy - Collector components and materials, Part 2: Heat-pipes 

for evacuated tubes - Durability and performance   

 

 

 

Πξόηππα ππό αλάπηπμε CEN/TC312  



 είναι ένα εθελονηικό ζσήμα πιζηοποίηζηρ ηο οποίο αναπηύσθηκε 

από ηην Εςπωπαϊκή Επιηποπή Πποηύπων - European Committee 

for Standardisation (CEN). (1992 Council Resolution)  

 

 ηο μήνςμά ηος είναι απλό: ηο πποϊόν έσει ζςμμοπθωθεί με ηα 

ζσεηικά Εςπωπαϊκά Ππόηςπα 

 

 ηο ζσήμα πιζηοποίηζηρ Solar Keymark αναπηύσθηκε με ηην 

ςποζηήπιξη δύο Εςπωπαϊκών ππογπαμμάηων  

• EU-Altener (Solar Keymark - AL/2000/144) και  

•  EU-IEE (Solar Keymark II - EIE/05/052/SI2.420194).  

 

To Keymark: 



 είναι ηο ππώηο αναγνωπιζμένο παν-Εςπωπαϊκό ζήμα ποιόηηηαρ  

για ηα  θεπμικά ηλιακά πποϊόνηα 

 

 αποηελεί ηο καθολικά αποδεκηό «διαβαηήπιο» για εθνικά  σπημαηοδοηικά 

ζσήμαηα και επιδοηήζειρ. 

 

  είναι εθελονηικό third – party ζσήμα πιζηοποίηζηρ ηο οποίο δηλώνει ηην 

ζςμμόπθωζη ηος πποϊόνηορ με ηα Εςπωπαϊκά πρότυπα: 

 ΕΝ12975 (για ηοςρ ηλιακούρ ζςλλέκηερ) 

 ΕΝ12976 (factory made systems) 

 

 σπηζιμοποιείηαι από κοινού με ηα εθνικά ζσήμαηα πιζηοποιήζεων   

 

To Solar Keymark: 



 Αλαπηύρζεθε ην 2003 

 Απνλέκεηαη από: 

 24 δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα,  

 8 εμνπζηνδνηεκέλνπο θνξείο  

 Δίλαη ζε ηζρύ ζηελ Διιάδα από ην 2005   

  

To Solar Keymark: 



• Ζ ηππνπνίεζε θαη ηα πξόηππα απνηεινύλ βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ ζηήξημε θαη 
πξνώζεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζεξκηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθόηεξα ηεο 
Διιεληθήο Βηνκεραλίαο. 

 

• Απαηηείηαη ζηήξημε ηεο επηηξνπήο CEN/TC312 θαη ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο από 
όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο (ΔΛΟΣ, ΔΒΖΔ, ΚΑΠΔ, ΔΚΔΦΔ 
«ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ») 

 

• Δίλαη ζεκαληηθή ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο αληίζηνηρεο εζληθήο επηηξνπήο ΣΔ35 – 
«Ζιηαθή ελέξγεηα» 

πκπεξαζκαηηθά: 



αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

19o ρικ. Λεωθ. Μαξαζώλνο, 19009 Πηθέξκη Αηηηθήο 

Σ: 2106603300, F: 2106603301-2 

www.cres.gr, cres@cres.gr 


