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Υπολογισμοί φορτίων θέρμανσης και ψύξης 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις λειτουργίες υπολογισμού θερμικών και 

ψυκτικών φορτίων κατά EN 12831 και ASHRAE RTS αντίστοιχα, του λογισμικού  

ECO-engine.  

Οι υπολογισμοί βασίζονται στο γεωμετρικό μοντέλο κάθε έργου, το οποίο χρησιμοποιείται για 

τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και δεν απαιτείται ο ορισμός επιπλέων στοιχείων ως 

προς τη γεωμετρία του κτιρίου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή/μηχανικό να υπολογίσει 

γρήγορα και με ακρίβεια τα θερμικά και ψυκτικά φορτία του κτιρίου χωρίς τη χρήση άλλων 

λογισμικών.  

Σημείωση: Τα μετεωρολογικά δεδομένα για τον υπολογισμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων 

είναι από τη μετεωρολογική υπηρεσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Πιο κάτω αναλύονται τα περιβάλλοντα των θερμικών και ψυκτικών φορτίων. 
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Θερμικά φορτία 

 

 

Η μετάβαση στο περιβάλλον υπολογισμού των θερμικών φορτίων γίνεται με κλικ στο κουμπί 

«Heating» της καρτέλας «Results», όπως φαίνεται πιο πάνω. 

Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει το περιβάλλον: 

 

Οι υπολογισμοί των θερμικών φορτίων γίνονται κατά το πρότυπο EN 12831 το οποίο απαιτεί να 

οριστούν κάποιες παράμετροι σχετικά με το έργο που μελετάται. Οι παράμετροι ορίζονται στο 

αριστερό μέρος ενώ στο δεξιό μέρος παρουσιάζονται οι υπολογισμοί για κάθε χώρο και 

συγκεντρωτικά σε kW. Πιο κάτω αναλύονται οι διάφοροι παράμετροι που μπορούν να οριστούν. 
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Παράμετροι σχεδιασμού 

 

Για τις παραμέτρους σχεδιασμού ορίζονται: 

1. Η περίοδος υπολογισμού. 

2. Η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικών κλιματιζόμενων χώρων. 

3. Η θερμοκρασία για τους μη κλιματιζόμενους χώρους. 

4. Ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας ασφάλειας του υπολογισμού. 

 

 

Παράμετροι αερισμού 

 

Χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών από τον αερισμό του κτιρίου. 

 

 

Για τις παραμέτρους αερισμού ορίζονται: 

1. Η ποιότητα αεροστεγανότητας των  

παραθύρων. 

 

 

2. Η κατηγορία του κελύφους του κτιρίου 

 

3. Το ύψος του κτιρίου από την επιφάνεια  

του εδάφους. 
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Παράμετροι για την αναθέρμανση 

 

Χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ικανότητας αναθέρμανσης  του κτιρίου. 

 

 

Για τις παραμέτρους αναθέρμανσης ορίζονται: 

1. Η κατηγορία μάζας του κτιρίου. 

2. Οι ώρες αναθέρμανσης. 

 

Αποτελέσματα θερμικών φορτίων 

 

Οι υπολογισμοί των θερμικών φορτίων εκτελούνται στο πάνω αριστερό μέρος του 

περιβάλλοντος, με κλικ στο «Calculate» ενώ η αναφορά υπολογισμού δημιουργείται με κλικ στο 

«Report». 
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Ψυκτικά φορτία 

 

 

Η μετάβαση στο περιβάλλον υπολογισμού των ψυκτικών φορτίων γίνεται με κλικ στο κουμπί 

«Cooling» της καρτέλας «Results», όπως φαίνεται πιο πάνω. 

Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει το περιβάλλον: 

 

Οι υπολογισμοί των ψυκτικών φορτίων γίνονται σύμφωνα με την μέθοδο ASHRAE RTS η οποία 

απαιτεί να οριστούν κάποιες παράμετροι σχετικά με το έργο που μελετάται. Οι παράμετροι 

ορίζονται για κάθε χώρο του κτιρίου από το αριστερό μέρος ενώ στο δεξί μέρος επιλέγεται ο 

χώρος στον οποίο θα εφαρμοστούν οι παράμετροι. 

Με δεξί κλικ στο δέντρο των χώρων δίνεται η 

δυνατότητα εκτέλεσης γρήγορων εντολών.  
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Παράμετροι μελέτης 

Οι παράμετροι μελέτης αφορούν όλο το κτίριο. 

 

Για τις παραμέτρους μελέτης ορίζονται: 

1. Ο μήνας υπολογισμού (Η ημέρα υπολογισμού είναι η 21η). 

2. Ο παράγοντας εκτίμησης καθαρής ατμόσφαιρας. 

3. Ο τύπος του εδάφους. 

4. Ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας ασφάλειας του υπολογισμού. 

 

Παράμετροι χώρου 

Παράμετροι που αφορούν κάθε χώρο ξεχωριστά. 

 

Για τις παραμέτρους του χώρου ορίζονται: 

1. Ο χώρος να λάβει ή όχι μέρος στους υπολογισμούς 
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2. Η επιθυμητή θερμοκρασία χώρου 

3. Η επιθυμητή σχετική υγρασία χώρου 

4. Η αντιπροσωπευτική ομάδα εξωτερικών και εσωτερικών κατασκευών 

5. Το επίπεδο διαρροής αέρα 

6. Ο χρονοπρογραμματισμός για κάθε είδος εσωτερικού κέρδους (φωτισμός, άνθρωποι, 

εξοπλισμός, αερισμός) 

 

Χρονοπρογραμματισμός 

Ο χρονοπρογραμματισμός χρησιμοποιείται για να οριστεί το ποσοστό του εσωτερικού κέρδους 

που θεωρείται ότι είναι ενεργό κατά τη διάρκεια της μέρας.  

Μπορούν να δημιουργηθούν και να 

κατηγοριοποιηθούν διαφορές εγγραφές 

χρονοπρογραμματισμών για να 

χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το είδος 

του εσωτερικού κέρδους (φωτισμός, 

άνθρωποι, εξοπλισμός, αερισμός) και τη 

χρήση κάθε χώρου.  

Η επιλογή μιας αποθηκευμένης εγγραφής χρονοπρογραμματισμού γίνεται με κλικ στο κουμπί 

, ενώ η επεξεργασία του στο κουμπί  όταν ο χώρος είναι επιλεγμένος. Η διαγραφή 

γίνεται με κλικ στο κουμπί . 

 

Η προσθήκη μιας νέας κατηγορίας/χρονοπρογράμματισμου 

γίνεται με δεξί κλικ στο δέντρο εγγραφών. 
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Εσωτερικά κέρδη 

Για κάθε χώρο ο χρήστης μπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερα εσωτερικά κέρδη από φωτισμό, 

ανθρώπους, εξοπλισμό και αερισμό. Η προσθήκη εγγραφής εσωτερικού κέρδους γίνεται με κλικ 

στο  , ενώ για διαγραφή στο . 

 

 

Κατά την προσθήκη μιας εγγραφής, εμφανίζεται παράθυρο επιλογών ανάλογα με το είδος του 

εσωτερικού κέρδους, για βοήθεια εκτίμησης του παραγόμενου φορτίου. Οι επιλογές βασίζονται 

σε δεδομένα από ASHRAE. 
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Αποτελέσματα 

 

Οι υπολογισμοί των ψυκτικών φορτίων εκτελούνται στο πάνω αριστερό μέρος του 

περιβάλλοντος, με κλικ στο «Calculate». 

Μόλις τελειώσει ο υπολογισμός εμφανίζεται η 

καρτέλα «Results» όπου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα αναλυτικά σε γραφική παράσταση 

και συγκεντρωτικά για κάθε χώρο. 
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Η αναφορά υπολογισμού δημιουργείται με κλικ στο «Report». 

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις είμαστε στη διάθεσή σας  

MODECSOFT Ltd 


