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Πρόλογοσ 
 
 

τη ςημερινό εποχό ϐλα λειτουργοϑν με γρόγορουσ ρυθμοϑσ και ϐλοι 
προςπαθοϑν να διευκολϑνουν τον τρϐπο ζωόσ τουσ. Η ςυνεχόσ φροντύδα που 
απαιτεύ ϋνα θερμοκόπιο θϋλει τον καλλιεργητό ςυνεχώσ ςτον χώρο εργαςύασ. Η 
ςυγκεκριμϋνη πτυχιακό εργαςύα παρουςιϊζει διϊφορουσ τρϐπουσ ώςτε να 
μπορεύ κϊποιοσ να χειριςτεύ τισ βαςικϋσ λειτουργύεσ ενϐσ θερμοκηπύου. 
Σο ςϑνολο των ςτοιχεύων που περιγρϊφονται ςτα επϐμενα κεφϊλαια καθιςτϊ 
εφικτό τη διαχεύριςη του ποτύςματοσ, τησ θϋρμανςησ, του αεριςμοϑ και του 
ψεκαςμοϑ ενϐσ θερμοκηπύου απϐ οποιοδόποτε μϋροσ πρϊγμα που πρϋπει να 
επιτυγχϊνεται ςτα ςϑγχρονα θερμοκόπια.Θϋλω να ευχαριςτόςω τον υπεϑθυνο 
Καθηγητό κ. Βυλιώτη για τη καθοδόγηςό του ςτην οργϊνωςη τησ πτυχιακόσ 
εργαςύασ και για το πϊντα θετικϐ του πνεϑμα καθώσ και τα μϋλη τησ 
εξεταςτικόσ επιτροπόσ για την προςεκτικό ανϊγνωςη και αξιολϐγηςη τησ 
πτυχιακόσ. 

 

Ειςαγωγό 

Ο αυτοματιςμϐσ δεν εύναι τύποτα ϊλλο παρϊ η εϑρεςη ενϐσ αλγορύθμου για την 

επύλυςη ενϐσ προβλόματοσ ό την καταςκευό ενϐσ αυτϐνομου μηχανιςμοϑ που 

εκτελεύ αυτϐν τον αλγϐριθμο για κϊποια εύςοδο χωρύσ ανθρώπινη 

παρϋμβαςη.τηρύζεται εννοιολογικϊ ςτη θεωρύα ϋλεγχου και ςτουσ μηχανιςμοϑσ 

ανϊδραςησ. 

Με απλϊ λϐγια ο αυτοματιςμϐσ ερευνϊ την ςυμπεριφορϊ ςυςτημϊτων 

μοντελοποιώντασ τα μϋςω μαθηματικών εργαλεύων τησ επεξεργαςύασ ςόματοσ. 

Ψσ εύςοδοσ θεωρεύται ϋνα ςόμα αναλογικϐ η ψηφιακϐ. Μετϊ παρεμβϊλλονται οι 

ελεγκτϋσ οι οπούοι δύνουν τισ ςυναρτόςεισ μεταφορϊσ . Η ςυνϊρτηςη μεταφορϊσ 

προςδιορύζει ϋνα ςϑςτημα και τον τρϐπο που μεταβϊλλει κϊθε ςόμα ειςϐδου. 

Ϊτςι ακολουθεύ η ϋξοδοσ του ςυςτόματοσ και ανταποκρύνεται ςτην τιμό του 

ςόματοσ μετϊ την ενεργοπούηςη των ςυναρτόςεων μεταφορϊσ ςε αυτόν. 

Οι πρώτοι αυτοματιςμού εμφανύςτηκαν ςτην Αρχαύα Ελλϊδα και Αύγυπτο. 

τηρύζονταν αποκλειςτικϊ ςτην επιςτόμη τησ Μηχανικόσ με την βοόθεια 

γραναζιών και μοχλών. Όμωσ τον 20ο αιώνα ο αυτοματιςμϐσ απϋκτηςε 

διαφορετικό ϋννοια και εφαρμογό λϐγω του παντρϋματοσ τησ Ηλεκτρολογύασ με 

την Μηχανικό. Ακολουθεύ η επανϊςταςη τησ πληροφορικόσ την δεκαετύα του ’70 

ϐπου οι αυτοματιςμού γύνονταν ςχεδϐν αποκλειςτικϊ απϐ ηλεκτρονϐμουσ (ρελϋ) 

και ελϊχιςτα ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα. Σα πρώτα ολοκληρωμϋνα PLC 

εμφανύςτηκαν ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’80. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1     
   
 

 

 

1.1. Ιςτορύα Θερμοκηπύων 
 
Θερμοκόπιο εύναι μια διϊφανησ καταςκευό που αποτελεύται απϐ γυαλύ ό 
πλαςτικϐ. κοπϐσ εύναι να δημιουργηθοϑν μϋςα ςτο θερμοκόπιο οι κατϊλληλεσ 
ςυνθόκεσ για την παραγωγό φυτών και παρϊλληλα για την προςταςύα τουσ απϐ 
αντύξοεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Δημιουργεύται λοιπϐν ϋνα μικροκλύμα που 
ανεξαρτότωσ εποχόσ του χρϐνου μπορεύ να καλλιεργηθεύ οποιοδόποτε φυτϐ ό 
λαχανικϐ προςφϋροντασ τουσ την κατϊλληλη φροντύδα και προςοχό. 
Η ιδϋα τησ καλλιϋργειασ φυτών ςε ελεγχϐμενο περιβϊλλον υπόρξε απϐ τουσ 
Ρωμαώκοϑσ Φρϐνουσ. Ρωμαύοι κηπουρού ξεκύνηςαν να καλλιεργοϑν με τεχνύτεσ 
μεθϐδουσ ςπϐρουσ απϐ αγγοϑρια για να ϋχουν ϐλο το χρϐνο. Φρηςιμοποιοϑςαν 
μια ημιδιϊφανη πϋτρα καθώσ το γυαλύ δεν εύχε ανακαλυφθεύ ϊρα δεν υπόρχε η 
‘αντανακλαςτικϐτητα’. Ϊςκαβαν λϊκκουσ και ϋτςι δημιουργοϑςαν μια 
κατϊλληλη και ελεγχϐμενη θερμοκραςύα πρϊγμα που μοιϊζει πολϑ με την 
τεχνικό του θερμοκηπύου. Σο πρώτο μοντϋρνο θερμοκόπιο καταςκευϊςτηκε 
ςτην Ιταλύα τον 13ο αιώνα για να ςυντηρηθοϑν διϊφορα ειςαγϐμενα εξωτικϊ 
φυτϊ απϐ τροπικϋσ χώρεσ. Η ονομαςύα τουσ τϐτε όταν ‘βοτανικού κόποι’. Αυτϐ 
το ςκηνικϐ ςυνεχύςτηκε και ςϑντομα εξαπλώθηκε ςτην Ολλανδύα και ςτην 
Αγγλύα. την αρχό χρειαζϐταν πολϑ ςκληρό εργαςύα για το ςωςτϐ και ερμητικϐ 
κλεύςιμο ώςτε να μην επηρεϊζονται τα φυτϊ απϐ το εξωτερικϐ περιβϊλλον. 
Τπόρξαν ςοβαρϊ προβλόματα ϐςον αφορϊ την επαρκόσ και ιςορροπημϋνη 
θερμοκραςύα χώρου. Ο Γϊλλοσ Charles Lucien Bonaparte όταν ο πρώτοσ που 
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βοόθηςε ςτην δημιουργύα ενϐσ ςϑγχρονου και μοντϋρνου θερμοκηπύου ςτην 
Ολλανδύα για την καλλιϋργεια τροπικών βϐτανων για φαρμακευτικοϑσ ςκοποϑσ. 
Αρχικϊ τα θερμοκόπια όταν προνϐμιο των πλουςύων αποκλειςτικϊ. Αργϐτερα 
διαδϐθηκαν και ϊρχιςαν πειρϊματα και ςε πανεπιςτόμια. Ϊτςι τον 17ο αιώνα 
ςυνεχιςτόκαν τα πειρϊματα ςτην Ευρώπη και εξελύχθηκε η τεχνολογύα 
χρηςιμοποιώντασ καλϑτερη ποιϐτητα γυαλιοϑ και εξελιγμϋνεσ τεχνικϋσ 
καταςκευόσ. Σα επϐμενα χρϐνια ςε ολϐκληρο τον κϐςμο καταςκευϊςτηκαν 
γνωςτϊ και αξιϐλογα θερμοκόπια. 
όμερα τα πιο ςϑγχρονα και εξελιγμϋνα θερμοκόπια βρύςκονται ςτην Ολλανδύα. 
Μια χώρα που πλϋον ϋχει την δυνατϐτητα να παρϊγει διϊφορα φυτϊ και 
λαχανικϊ και τερϊςτιεσ ποςϐτητεσ ακϐμα και μϋςα ςε ϋνα χρϐνο. την 
πραγματικϐτητα η ςϑγχρονη αντύληψη του θερμοκηπύου εύναι απλό και 
πρακτικό. Πλϋον δεν αποτελεύ την ιδιωτικό περιουςύα τησ ευκατϊςτατησ τϊξησ 
αλλϊ κϊτι που μπορεύ να αποκτόςει οπούοσ ϋχει ενδιαφϋρον για την κηπουρικό 
με ςχετικϊ μικρϐ κϐςτοσ. όμερα ϋνα θερμοκόπιο μπορεύ να καταςκευαςτεύ 
ςχεδϐν οπουδόποτε υπϊρχει χώροσ. Μπορεύ να βρύςκεται κολλητϊ με το ςπύτι, 
να τοποθετηθεύ ςτην αυλό ό ςε ςκϋπη ακϐμα και ςε μπαλκϐνι. 
τα θερμοκόπια ειδικϐτερα, οι κλιματικού παρϊγοντεσ που επηρεϊζονται και 
τροποποιοϑνται ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ των φυτών εύναι κυρύωσ η 
θερμοκραςύα (μϋςω θϋρμανςησ, εξαεριςμοϑ, ςκύαςησ, κλπ.) και δευτερευϐντωσ  
η ατμοςφαιρικό υγραςύα και η διϊρκεια του φωτιςμοϑ (φωτοπερύοδοσ). 
Παρϊλληλα, μϋςα ςτο χώρο των θερμοκηπύων καθύςταται επιπλϋον δυνατό και 
η τροποπούηςη τησ ςυγκϋντρωςησ διοξειδύου του ϊνθρακα καθώσ και η ϋνταςη 
του φωτιςμοϑ. Η ρϑθμιςη αυτών των εςωτερικών ςυνθηκών λειτουργύασ του 
θερμοκηπύου απαιτεύ τον κατϊλληλο εξοπλιςμϐ. 
τον απαραύτητο εξοπλιςμϐ ενϐσ ςϑγχρονου θερμοκηπύου περιλαμβϊνονται το 
ςϑςτημα θϋρμανςησ, το ςϑςτημα αεριςμοϑ και ϋνα ςϑςτημα ρϑθμιςησ τησ 
ςχετικόσ υγραςύασ του χώρου. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ μπορεύ να απαιτηθεύ 
και ϋνα ςϑςτημα παροχόσ τεχνητοϑ φωτιςμοϑ καθώσ και εγκαταςτϊςεισ 
εμπλουτιςμοϑ του αϋρα με C02. τον απαραύτητο εξοπλιςμϐ των θερμοκηπύων 
ςυμπεριλαμβϊνονται επύςησ και τα ςυςτόματα ϊρδευςησ και υδρολύπανςησ των 
φυτών. 
Σα τελευταύα χρϐνια, η ανϊπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικόσ ϋχει ωσ 

αποτϋλεςμα την αντύςτοιχη ανϊπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, μιασ 

και ο τρϐποσ αυτϐσ καλλιϋργειασ βαςύζεται ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ ςτισ νϋεσ 

τεχνολογύεσ. Η καλλιϋργεια φυτών ςε ϋνα ελεγχϐμενο περιβϊλλον ϐπωσ αυτϐ 

του θερμοκηπύου, εύναι μια πολϑπλοκη διαδικαςύα με διϊφορεσ παραμϋτρουσ 

που μποροϑν να επηρεϊςουν, ϊμεςα ό ϋμμεςα, την παραγωγικϐτητα τησ 

καλλιϋργειασ. 

Για να μποροϑν να ελεγχθοϑν ϐλεσ αυτϋσ οι παρϊμετροι, πρϋπει να αναλυθοϑν 

ϐλα τα φυςικϊ φαινϐμενα του περιβϊλλοντοσ του θερμοκηπύου, ϋτςι ώςτε να 

μποροϑν να υπολογιςτοϑν τα ιςοζϑγια μϊζασ και ενϋργειασ. 
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1.2. Θερμοκηπιακϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Η γεωργικό παραγωγό εξαρτϊται απϐ παρϊγοντεσ που ςχετύζονται τϐςο 

με το κληρονομικϐ δυναμικϐ του φυτοϑ ϐςο και με το περιβϊλλον. Οι 

παρϊγοντεσ του περιβϊλλοντοσ (διοξεύδιο του ϊνθρακα, θερμϐτητα, υγραςύα 

κ.α.), εύναι απαραύτητο να ρυθμιςτοϑν ςωςτϊ ϐταν θϋλουμε να επιτϑχουμε 

μεγιςτοπούηςη και προγραμματιςμϐ τησ παραγωγόσ αλλϊ και βελτύωςη τησ 

ποιϐτητασ των προώϐντων. 

Με το θερμοκόπιο περιορύζεται το μϋγεθοσ του ελεϑθερου φυςικοϑ 

χώρου και παρϋχεται η δυνατϐτητα προγραμματιςμϋνησ και προβλϋψιμησ 

παραγωγόσ. ’ ϋνα θερμοκόπιο εύναι δυνατϐ να ρυθμιςτοϑν ϐλοι οι 

περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτην αϑξηςη και ανϊπτυξη των 

φυτών ϐταν αυτϐ εύναι ςχεδιαςμϋνο και εξοπλιςμϋνο ςϑμφωνα με την ςϑγχρονη 

τεχνολογύα. τα θερμοκόπια καλλιεργοϑνται κατϊ κϑριο λϐγο λαχανικϊ και 

φροϑτα αλλϊ και φυτϊ γλϊςτρασ και κομμϋνα ϊνθη. Ειδικόσ καταςκευόσ 

θερμοκόπια χρηςιμοποιοϑνται για ερευνητικοϑσ ςκοποϑσ και για την παραγωγό 

πολλαπλαςιαςτικοϑ υλικοϑ. ε προεκτϊςεισ κατοικιών ό ανεξϊρτητα, 

καταςκευϊζονται θερμοκόπια εραςιτεχνικϊ που ςτϐχο ϋχουν την αξιοπούηςη 

τουσ απϐ τουσ ιδιοκτότεσ τουσ. 

Αντύθετα με ϐ,τι ςυμβαύνει ςτουσ ϊλλουσ κλϊδουσ τησ γεωργύασ, ςτα 

θερμοκόπια τησ χώρασ μασ εφαρμϐζονται ταυτϐχρονα βελτιωμϋνεσ και 

πατροπαρϊδοτεσ τεχνικϋσ. Ϊτςι ςε πρϐχειρεσ καταςκευϋσ θερμοκηπύων μπορεύ 

να ςυναντόςει κανεύσ μοντϋρνα ςυςτόματα ποτύςματοσ και βελτιωμϋνουσ 

ςπϐρουσ γεγονϐσ που δηλώνει τισ ελλεύψεισ που υπϊρχουν ςτισ γνώςεισ των 

παραγωγών ό την καθυςτϋρηςη εφαρμογόσ των βελτιωμϋνων μεθϐδων. Βϋβαια 

ο κλϊδοσ των θερμοκηπύων ςτην Ελλϊδα αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ 

δυναμικϐτερουσ κλϊδουσ τησ γεωργύασ με ευρϑτατα περιθώρια ανϊπτυξησ παρϊ 

το γεγονϐσ ϐτι ο μεγϊλοσ ϐγκοσ των θερμοκηπύων γενικϊ βρύςκεται ςε χαμηλϐ 

επύπεδο. 

 

Θερμοκόπιο. 
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1.3. υςτόματα ελϋγχου κλόματοσ ςτο θερμοκόπιο 

Ϊνα ςημαντικϐ ρϐλο ςτην ςωςτό ανϊπτυξη των καλλιεργειών του θερμοκηπύου 

παύζει το περιβϊλλον , δηλαδό οι κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ που επικρατοϑν ςε 

αυτϐ . Για τον ϋλεγχο τουσ και τον καθοριςμϐ του ςωςτοϑ κλόματοσ 

χρηςιμοποιοϑνται διϊφορα ςυςτόματα ελϋγχου , τα οπούα εύναι : 

 ϑςτημα ελϋγχου του φωτιςμοϑ 

 ϑςτημα θϋρμανςησ 

 ϑςτημα εξαεριςμοϑ και ψϑχρανςησ 

 ϑςτημα παραγωγόσ CO2 

Σα παραπϊνω ςυςτόματα λειτουργοϑν με διϊφορουσ τρϐπουσ και 

χρηςιμοποιοϑν διϊφορεσ τεχνικϋσ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των παραγωγών , με 

το κϐςτοσ , το εύδοσ των καλλιεργειών κτλ. Ασ μελετόςουμε αναλυτικϊ καθϋνα 

απϐ αυτϊ τα ςυςτόματα. 

ϑςτημα ελϋγχου του φωτιςμοϑ 

Σο ςϑςτημα ελϋγχου φωτϐσ , την ημϋρα καθορύζει το ποςοςτϐ του φωτϐσ 

που θα ειςϋρχεται ςε περύπτωςη που υπϊρχει μεγϊλη ακτινοβολύα φωτϐσ και τη 

νϑχτα δημιουργεύ ςυνθόκεσ τεχνητοϑ φωτιςμοϑ για να ςυνεχύζεται η 

φωτοςϑνθεςη. 

Για την μεύωςη τησ ϋνταςησ του φωτιςμοϑ χρηςιμοποιοϑνται κουρτύνεσ 

με διϊφορουσ βαθμοϑσ διαπερατϐτητασ του φωτϐσ . Μπορεύ να εύναι εύτε 

κινοϑμενεσ ϋτςι ώςτε να κανονύζεται ο χρϐνοσ που επιδροϑν πϊνω ςτην 

καλλιϋργεια εύτε ςταθερϋσ για να προςφϋρουν μϐνιμη προςταςύα ςε περιοχϋσ με 

ιςχυρό ηλιακό ακτινοβολύα. Επύςησ κϊποιοσ χρωματιςμϐσ του καλϑμματοσ του 

θερμοκηπύου θα μεύωνε αρκετϊ την ακτινοβολύα. 

Για την υλοπούηςη τεχνητοϑ φωτιςμοϑ χρηςιμοποιοϑνται ειδικού 

λαμπτόρεσ που υποκαθιςτοϑν τισ ιδιϐτητεσ του ηλιακοϑ φωτϐσ. Οι λαμπτόρεσ 

αυτού μπορεύ να εύναι λαμπτόρεσ πυρακτώςεωσ, κοινού λαμπτόρεσ φθοριςμοϑ, 

λαμπτόρεσ GroLux, λαμπτόρεσ υδραργϑρου υψηλόσ πύεςησ ό λαμπτόρεσ υψηλόσ 

και χαμηλόσ πύεςησ Νατρύου. Οι λαμπτόρεσ χωρύζονται ςε δϑο κατηγορύεσ 

ανϊλογα με το αν η χρόςη τουσ προορύζεται για αϑξηςη τησ διϊρκειασ τησ 

ημϋρασ ό αποκλειςτικϊ για φωτοςϑνθεςη. 

ϑςτημα θϋρμανςησ 

Όπωσ γνωρύζουμε , η ηλιακό ακτινοβολύα εύναι η βαςικϐτερη πηγό 

θερμϐτητασ για το θερμοκόπιο. Σο ςϑςτημα θϋρμανςησ χρηςιμοποιεύται για να 

διατηρηθεύ η θερμοκραςύα του θερμοκηπύου ςε ανεκτϊ επύπεδα , ϐταν η 

εξωτερικό θερμοκραςύα εύναι χαμηλό , γεγονϐσ που ςυμβαύνει κατϊ τουσ 
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χειμερινοϑσ μόνεσ , ό ϐταν το περιβϊλλον δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ 

ανϊγκεσ των φυτών για θερμϐτητα . Οι τρϐποι που χρηςιμοποιοϑνται για την 

θϋρμανςη του θερμοκηπύου ποικύλουν ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ του παραγωγοϑ 

, την τοποθεςύα του θερμοκηπύου κτλ. . Ψςτϐςο , κϊθε ςϑςτημα θϋρμανςησ 

πρϋπει να πληρού κϊποια χαρακτηριςτικϊ , ϐπωσ : 

 Να παρϋχει ςτισ καλλιϋργειεσ την κατϊλληλη θερμοκραςύα. 

 Να διανϋμει ομοιϐμορφα την θερμϐτητα μϋςα ςτο θερμοκόπιο. 

 Να μη μολϑνει τον αϋρα του θερμοκηπύου με καυςαϋρια. 

 Να λειτουργεύ αποδοτικϊ και οικονομικϊ. 

 ε περύπτωςη βλϊβησ να ενημερώνεται ϊμεςα ο παραγωγϐσ . 

Παρακϊτω παρουςιϊζονται τα κυριϐτερα ςυςτόματα θϋρμανςησ που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτα θερμοκόπια . 

Α)Εξωτερικϐσ καυςτόρασ με νερϐ 

Αυτϐσ εύναι ο πιο ςυνηθιςμϋνοσ τρϐποσ θϋρμανςησ . Φρηςιμοποιεύ νερϐ , 

το οπούο αφοϑ θερμανθεύ , κυκλοφορεύ ςε ϋνα ςϑςτημα ςωλόνων γαλβανιζϋ που 

βρύςκεται κατϊλληλα τοποθετημϋνο μϋςα ςτο θερμοκόπιο . 

Αυτό η μϋθοδοσ δεν προκαλεύ καυςαϋρια και δεν αυξϊνει την 

περιεκτικϐτητα του CO2 ςτο θερμοκόπιο . 

Β)Εςωτερικϐσ καυςτόρασ 

Οι εςωτερικού καυςτόρεσ μπορεύ να εύναι διαφϐρων τϑπων. Ϊνασ τϋτοιοσ 

καυςτόρασ εύναι οι ατομικϋσ θερμϊςτρεσ. Φρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ ςτα 

θερμοκόπια που καλϑπτονται με πλαςτικϊ και ςτα οπούα εφαρμϐζεται μϐνο 

αντιπαγετικό προςταςύα. Διακρύνονται ςε θερμϊςτρεσ πετρελαύου, ξϑλου, 

αερύου και ηλεκτρικϋσ, ανϊλογα με το εύδοσ των καυςύμων που 

χρηςιμοποιοϑνται. 

Επύςησ , χρηςιμοποιοϑνται αερϐθερμα τα οπούα ςαν κϑριο ςτϐχο ϋχουν 

την παραγωγό και την ςωςτό διανομό του ζεςτοϑ αϋρα ςε ϐλο το θερμοκόπιο. 

Αυτϐ γύνεται με την βοόθεια διϊτρητών αγωγών πολυαιθυλενύου. 

Μια ϊλλη τεχνικό εύναι , η χρόςη ενϐσ κεντρικοϑ ςυςτόματοσ θϋρμανςησ 

με κυκλοφορύα ζεςτοϑ αϋρα .Σο ςϑςτημα αυτϐ εύναι αρκετϊ αξιϐπιςτο, 

ρυθμύζεται αυτϐματα, δεν αφόνει καυςαϋρια ςτο περιβϊλλον του θερμοκηπύου 

και δύνει μεγϊλεσ ποςϐτητεσ θερμϐτητασ. Σο ςημαντικϐτερο μειονϋκτημϊ του 

εύναι το υψηλϐ του κϐςτοσ. Η εφαρμογό ενδεύκνυται ακϐμη ςε θερμοκόπια που 

ςκεπϊζονται με πλαςτικϐ πολυαιθυλϋνιο επειδό μεγϊλο μϋροσ τησ θερμϐτητασ 

παρϋχεται με ακτινοβολύα που εύναι διαπερατό απϐ τα πλαςτικϊ. 

Και ϋνα τελευταύο εύδοσ εςωτερικοϑ καυςτόρα , που χρηςιμοποιεύται 
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λιγϐτερο εύναι ϋνασ καυςτόρασ που διοχετεϑει θερμϐ αϋρα ςτο θερμοκόπιο με 

την μορφό καυςαερύων . την περύπτωςη αυτό , ο καυςτόρασ χρηςιμοποιεύται 

και για τον εμπλουτιςμϐ τησ ατμϐςφαιρασ με CO2 . 

Εκτϐσ απϐ τουσ εςωτερικοϑσ και εξωτερικοϑσ καυςτόρεσ για την 

θϋρμανςη χρηςιμοποιοϑνται και ϊλλοι τρϐποι που ϋχουν αναπτυχθεύ τα 

τελευταύα χρϐνια . Αυτού οι τρϐποι εύναι η επιδαπϋδια θϋρμανςη που θερμαύνει 

περιςςϐτερο το ϋδαφοσ και τα φυτϊ και η θϋρμανςη με ηλιακό ενϋργεια που δεν 

χρηςιμοποιεύ καϑςιμα και δεν βλϊπτει την ατμϐςφαιρα. 

ϑςτημα εξαεριςμοϑ και ψϑχρανςησ 

Σο ςϑςτημα εξαεριςμοϑ και ψϑχρανςησ ϋχει ωσ ςκοπϐ τη ρϑθμιςη τησ 

θερμοκραςύασ και τησ υγραςύασ του αϋρα ςε ανεκτϊ επύπεδα για τα φυτϊ . Όπωσ 

τονύςαμε και παραπϊνω για να ϋχουμε μϋγιςτη απϐδοςη των καλλιεργειών ενϐσ 

θερμοκηπύου καθώσ και υψηλό ποιϐτητα προώϐντων , θα πρϋπει να ελϋγχουμε 

προςεκτικϊ την θερμοκραςύα μϋςα ςτο θερμοκόπιο . Ϊτςι θα πρϋπει να 

περιορύζεται η υπερβολικό θερμοκραςύα ςτο εςωτερικϐ του, να μειώνεται η 

ςχετικό υγραςύα του αϋρα και να μεταφϋρονται μεγϊλεσ ποςϐτητεσ διοξειδύου 

του ϊνθρακα απϐ το περιβϊλλον ςτο θερμοκόπιο .Όλα αυτϊ εξαςφαλύζονται με 

ϋναν κατϊλληλο εξαεριςμϐ. 

Επύςησ μια ϊλλη λειτουργύα του εξαεριςμοϑ εύναι η αποβολό επιβλαβών 

αερύων που παρϊγονται απϐ διϊφορεσ αιτύεσ , ϐπωσ τα λιπϊςματα , το ςϑςτημα 

θϋρμανςησ , οι διϊφορεσ αντιδρϊςεισ κτλ. Η απαύτηςη για εξαεριςμϐ καθώσ και ο 

τρϐποσ εξαεριςμοϑ του θερμοκηπύου εξαρτϊται απϐ την εποχό του χρϐνου. Σο 

χειμώνα ο βαςικϐσ ςκοπϐσ του εξαεριςμοϑ εύναι η ομοιϐμορφη κατανομό τησ 

θερμοκραςύασ ςτο χώρο των φυτών με ανϊδευςη του αϋρα του θερμοκηπύου. Ο 

ψυχρϐσ αϋρασ που ειςϋρχεται ςτο θερμοκόπιο πρϋπει να αναμειχθεύ με τον 

εςωτερικϐ αϋρα που εύναι θερμϐτεροσ, πριν ϋρθει ςε επαφό με τα φυτϊ γιατύ 

αλλιώσ θα δημιουργηθοϑν προβλόματα κακόσ ανϊπτυξησ. Σο καλοκαύρι ο 

βαςικϐσ ςτϐχοσ εύναι η μεύωςη τησ υψηλόσ θερμοκραςύασ που αναπτϑςςεται 

ςτο εςωτερικϐ του θερμοκηπύου απϐ την ιςχυρό ηλιακό ακτινοβολύα 

Σα ςυςτόματα εξαεριςμοϑ που χρηςιμοποιοϑνται χωρύζονται ςε δϑο 

κατηγορύεσ : 

Α) ϑςτημα φυςικοϑ εξαεριςμοϑ 

Ο φυςικϐσ εξαεριςμϐσ εφαρμϐζεται ςε απλϊ θερμοκόπια ϐπου δεν 

χρειϊζεται ακριβόσ ϋλεγχοσ τησ υψηλόσ θερμοκραςύασ . Η χρόςη των 

παραθϑρων , που υπϊρχουν ςτο θερμοκόπιο εύναι αναγκαύα ςτην υλοπούηςη του 

. Ο αϋρασ , ϐταν ζεςταύνεται , ανυψώνεται βγαύνει ϋξω απϐ τα παρϊθυρα που 

υπϊρχουν ςτη ςτϋγη και ςτισ πλευρϋσ των θερμοκηπύων. Ϊτςι, το κενϐ που 

δημιουργεύται καταλαμβϊνεται απϐ ψυχρϐτερο αϋρα . τη μϋθοδο αυτό 
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χρηςιμοποιοϑνται και ανεμιςτόρεσ ϋτςι ώςτε να κατανϋμεται ομοιϐμορφα η 

ειςερχϐμενη ποςϐτητα αϋρα ςε ϐλο το ϐγκο του θερμοκηπύου. 

Σο μειονϋκτημα του ςυςτόματοσ αυτοϑ εύναι η δυςκολύα τησ αυτϐματησ 

ρϑθμιςησ των ποςοτότων του ειςερχϐμενου αϋρα. Ψςτϐςο , ϋχουν αναπτυχθεύ 

ςϑγχρονα ςυςτόματα φυςικοϑ εξαεριςμοϑ με τα οπούα το ανοιγοκλεύςιμο των 

παραθϑρων γύνεται με χειροκύνητουσ μηχανιςμοϑσ ό ακϐμα και αυτϐματα . 

Β) ϑςτημα τεχνητοϑ εξαεριςμοϑ 

Ο τεχνητϐσ εξαεριςμϐσ εύναι πιο αποτελεςματικϐσ απϐ τον φυςικϐ 

εξαεριςμϐ και προκαλεύται ϐταν τεχνητϊ μϋςα ευθϑνονται για τισ διαφορϋσ 

πιϋςεων μεταξϑ του εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ χώρου του θερμοκηπύου. 

Σο ςϑςτημα αυτϐ ϋχει το πλεονϋκτημα ϐτι ρυθμύζεται με ακρύβεια ο ϐγκοσ 

του ειςερχϐμενου αϋρα. τα θερμοκόπια ϋχουν βρει εφαρμογό δϑο ςυςτόματα 

τεχνητοϑ εξαεριςμοϑ : 

 ϑςτημα υποπύεςησ 

Οι εξαεριςτόρεσ τοποθετοϑνται ςυνόθωσ ςτη μικρό πλαώνό πλευρϊ του 

θερμοκηπύου. Καθώσ ο αϋρασ εξϊγεται απϐ το θερμοκόπιο, δημιουργεύται 

υποπύεςη και ϋτςι ο εξωτερικϐσ αϋρασ μπαύνει απϐ τα ανούγματα τησ απϋναντι 

πλευρϊσ. Σο ςϑςτημα αυτϐ μπορεύ εϑκολα να ςυνδυαςτεύ με εξϊτμιςη νεροϑ και 

ψϑξη του θερμοκηπύου. 

 ϑςτημα υπερπύεςησ 

Ο εξωτερικϐσ αϋρασ ειςϊγεται με πύεςη ςτο εςωτερικϐ του θερμοκηπύου 

ενώ ο θερμϐσ αϋρασ του θερμοκηπύου βγαύνει απϐ ειδικϊ νϑγματα. Σο ςϑςτημα 

αυτϐ μπορεύ να ςυνδυαςτεύ με ϑγρανςη, ψϑξη και φιλτρϊριςμα του αϋρα που 

μπαύνει ςτο θερμοκόπιο. 

Εκτϐσ απϐ το ςϑςτημα εξαεριςμοϑ , για την μεύωςη τησ θερμοκραςύασ 

χρηςιμοποιοϑνται και το ςϑςτημα ψϑχρανςησ . Μύα τεχνικό εύναι η εξϊτμιςη 

νεροϑ . Για την εξϊτμιςη απορροφϊται ενϋργεια απϐ την ατμϐςφαιρα με 

αποτϋλεςμα να μειώνεται η θερμοκραςύα τησ και ταυτϐχρονα να αυξϊνεται η 

υγραςύα τησ .Επύςησ ϊλλα μϋςα που χρηςιμοποιοϑνται για την μεύωςη τησ 

θερμοκραςύασ και την αϑξηςη τησ υγραςύασ του περιβϊλλοντοσ εύναι το βρϋξιμο 

του εδϊφουσ, των διαδρϐμων και των υλικών κϊλυψησ του θερμοκηπύου με 

νερϐ, η ςκύαςη του θερμοκηπύου, ο ψεκαςμϐσ με νερϐ των καλλιεργειών του 

θερμοκηπύου, εμπλουτιςμϐσ του αϋρα του θερμοκηπύου με CO2, η ϑγρανςη του 

αϋρα του θερμοκηπύου με ειδικοϑσ υγραντόρεσ, οι οπούοι παρϊγουν ομύχλη και 

τη διανϋμουν ςτον αϋρα. 
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Ϊνα απϐ τα ςυνηθϋςτερα ςυςτόματα ψϑξησ η υδρονϋφωςη. ϑμφωνα με 

αυτϐ το ςϑςτημα, το υπϐςτρωμα ριζοβολύασ των μοςχευμϊτων θερμαύνεται ενώ 

το υπϋργειο ψεκϊζεται περιοδικϊ με νερϐ ώςτε να διατηρεύται υγρϐ και 

δροςερϐ. Με τη θϋρμανςη του εδϊφουσ ευνοεύται ο ςχηματιςμϐσ πρϐωρου 

κϊλου και ριζών. Με τον ψεκαςμϐ του νεροϑ εμποδύζεται η απώλεια υγραςύασ 

απϐ τα φυτϊ. 

Σο ςϑςτημα τησ υδρονϋφωςησ αποτελεύται απϐ τισ αντιςτϊςεισ 

θϋρμανςησ του υποςτρώματοσ, το πιεςτικϐ δοχεύο με τα μπεκ ψεκαςμοϑ του 

νεροϑ, το τεχνητϐ ό ηλεκτρονικϐ φϑλλο το οπούο ρυθμύζει τη ςυχνϐτητα 

ψεκαςμοϑ και τισ ηλεκτρομαγνητικϋσ βαλβύδεσ που διακϐπτουν ό ενεργοποιοϑν 

τον ψεκαςμϐ. 

 

Εικόνα 3.2 Τδρονϋφωςη 

 

ϑςτημα παραγωγόσ CO2 

Η παραγωγό CO2 ϋχει ςαν ςκοπϐ την αϑξηςη τησ παραγωγόσ τησ 

καλλιϋργειασ με τον εμπλουτιςμϐ τησ ατμϐςφαιρασ του θερμοκηπύου με CO2. Ο 

εμπλουτιςμϐσ του αϋρα του θερμοκηπύου με CO2 θα πρϋπει να γύνεται κατϊ τη 

διϊρκεια τησ ημϋρασ , ϐταν πραγματοποιεύται η φωτοςϑνθεςη, και ϐταν τα 

παρϊθυρα εύναι κλειςτϊ και δεν λειτουργοϑν οι εξαεριςτόρεσ. υγκεκριμϋνα ο 

εξαεριςμϐσ πρϋπει να αρχύζει μια ώρα μετϊ το ξημϋρωμα και να ςυνεχύζει ωσ τη 

δϑςη του ηλύου. 

Μϋςα παραγωγόσ του CO2 εύναι το καθαρϐ πετρϋλαιο, το προπϊνιο, το 

βουτϊνιο, το φυςικϐ αϋριο, η αιθυλαλκοϐλη και το καθαρϐ CO2. 
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Ψςτϐςο, η καταλληλϐλητα μιασ πηγόσ CO2 εξαρτϊται απϐ την 

περιεκτικϐτητα τησ ςε θεύο. Αυτϐ γιατύ ϐταν το πετρϋλαιο καύγεται, για να 

παραχθεύ CO2 καύγεται το θεύο και παρϊγει το διοξεύδιο του θεύου, το οπούο 

μπορεύ να προκαλϋςει τοξικϊ ςυμπτώματα ςτα φυτϊ ό ακϐμα και να 

καταςτρϋψει τισ καλλιϋργειεσ. 

Για να αποφευχθοϑν ζημιϋσ απϐ τοξικϐτητεσ απϐ τα υποπροώϐντα του 

CO2, ςτισ καλλιϋργειεσ αλλϊ και ςτουσ ανθρώπουσ που εργϊζονται ςτα 

θερμοκόπια, θα πρϋπει οι καυςτόρεσ που χρηςιμοποιοϑνται να ςυντηροϑνται 

καλϊ και οι πρώτεσ ϑλεσ να μην περιϋχουν μεγϊλη αναλογύα θεύου . 

Οι κϑριεσ τεχνικϋσ που χρηςιμοποιοϑνται για την παραγωγό CO2 εύναι οι 

παρακϊτω : 

Α) Καϑςη προπανύου ό πετρελαύου ςε καυςτόρεσ τϋλειασ καϑςησ CO2. 

Για την καϑςη του πετρελαύου ό του προπανύου χρηςιμοποιοϑνται μικρού 

καυςτόρεσ κατϊλληλα ρυθμιςμϋνοι . Σο CO2 που προϋρχεται απϐ τη μϋθοδο αυτό 

ϋχει την τϊςη να ανυψώνεται ςτα υψηλϐτερα μϋρη του θερμοκηπύου ωσ 

θερμϐτερο του αϋρα. 

Β) Εξϊτμιςη υγροϑ CO2. 

Η μϋθοδοσ αυτό εύναι η ςυνηθϋςτερη .Φρηςιμοποιοϑνται φιϊλεσ ό 

δεξαμενϋσ που περιϋχουν το καθαρϐ CO2.Σο CO2 που ψϑχεται με εξϊτμιςη 

ςϑμφωνα με τη μϋθοδο αυτό, ςυγκεντρώνεται κοντϊ ςτο ϋδαφοσ. 

Γ) Εξϊχνωςη ςτερεοϑ CO2 (Ξηρϐσ πϊγοσ). 

Μϋςα ςτο χώρο του θερμοκηπύου τοποθετοϑνται ανϊ διαςτόματα 

τεμϊχια ξηροϑ πϊγου τα οπούα με εξαϋρωςη δύνουν CO2 ςτο χώρο.  

Η ποςϐτητα του CO2 που παρϊγεται με τουσ παραπϊνω τρϐπουσ πρϋπει ν 

α ϋχει την κατϊλληλη ςυγκϋντρωςη ϋτςι ώςτε να μη μολϑνει το περιβϊλλον του 

θερμοκηπύου και να διανϋμεται ομοιϐμορφα ςε ϐλο το θερμοκόπιο , ςτο ϑψοσ 

που αναπτϑςςονται τα φυτϊ. 
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1.4. Κλαςικϋσ τεχνικϋσ ελϋγχου 

τον κλαςικϐ ϋλεγχο, τα υπϐ ϋλεγχο ςυςτόματα θεωροϑνται ωσ ςυςτόματα 

ειςϐδου-εξϐδου. Οι εύςοδοι μποροϑν να χωριςτοϑν ςε ειςϐδουσ ελϋγχου και ςε 

διαταραχϋσ, ενώ οι ϋξοδοι εύναι ςυνόθωσ οι υπϐ ϋλεγχο μεταβλητϋσ. το 

περιβϊλλον του θερμοκηπύου, εύςοδοι ελϋγχου μποροϑν να θεωρηθοϑν το ποςϐ 

θϋρμανςησ, ο ρυθμϐσ αεριςμοϑ (ϊνοιγμα παραθϑρων ό ταχϑτητα ανεμιςτόρα), 

το ποςϐ ςυμπληρωματικοϑ φωτιςμοϑ, η θϋςη τησ κουρτύνασ ςκύαςησ και ο 

ρυθμϐσ εμπλουτιςμοϑ ςε CO2. Η εξωτερικό θερμοκραςύα και ςχετικό υγραςύα, η 

ταχϑτητα και η διεϑθυνςη του ανϋμου, η ηλιακό ακτινοβολύα και η εξωτερικό 

ςυγκϋντρωςη CO2, αποτελοϑν τισ διαταραχϋσ του ςυςτόματοσ. Οι ϋξοδοι εύναι η 

θερμοκραςύα, η ςχετικό υγραςύα, η ςυγκϋντρωςη CO2 και η ϋνταςη του φωτϐσ 

ςτο επύπεδο των φυτών, δηλαδό οι υπϐ ϋλεγχο μεταβλητϋσ. 

Η πιο ςυνηθιςμϋνη τεχνικό ελϋγχου η οπούα χρηςιμοποιεύται ευρϋωσ ςτα 

θερμοκόπια εύναι ο ϋλεγχοσ με ανϊδραςη (feedback control). Ο αντύςτοιχοσ 

ελεγκτόσ εύναι ςυνόθωσ τϑπου ON/OFF (διακϐπτησ ανοιχτοϑ/κλειςτοϑ) ό τϑπου 

PID και μπορεύ να ελϋγχει διϊφορα ςυςτόματα θϋρμανςησ, ψϑξησ, λύπανςησ κτλ., 

για την επύτευξη των επιθυμητών τιμών των υπϐ ϋλεγχο μεταβλητών του 

μικροκλύματοσ των φυτών. Ο ϋλεγχοσ αυτϐσ βαςύζεται ςε μετρόςεισ 

πραγματικοϑ χρϐνου. Για την επύτευξη βϋλτιςτου ελϋγχου και την ακϐμα 

καλϑτερη διαχεύριςη του θερμοκηπιακοϑ περιβϊλλοντοσ, ϋχουν αναπτυχθεύ 

ολοκληρωμϋνα μοντϋλα των φυςικών και βιολογικών ςυςτημϊτων των 

διεργαςιών που αφοροϑν το κλύμα και τα καλλιεργοϑμενα φυτϊ. Οι εκτιμώμενεσ 

ςυνθόκεσ (προβλϋψεισ) που προκϑπτουν απϐ αυτϊ τα μοντϋλα, ςυνδυϊζονται με 

τισ μετρόςεισ πραγματικοϑ χρϐνου και οδηγοϑν ςτην υλοπούηςη προηγμϋνων 

υςτημϊτων Ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ τησ Παραγωγόσ. 
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1.5. Σεχνικϋσ ευφυούσ ελϋγχου 

Σα τελευταύα χρϐνια, οι τεχνολογύεσ πληροφορικόσ διαδραματύζουν ϋναν 

ςυνεχώσ αυξανϐμενο ρϐλο ςτην ανϊπτυξη και υλοπούηςη των ςυςτημϊτων 

ελϋγχου θερμοκηπύων. Πιο ςυγκεκριμϋνα, διϊφορεσ μεθοδολογύεσ του τομϋα τησ 

Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ ευρϋωσ για την ανϊπτυξη 

εξελιγμϋνων ευφυών ςυςτημϊτων για τον ϋλεγχο και τη διαχεύριςη 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών ςε πραγματικϐ χρϐνο, ςε περιπτώςεισ που οι 

ςυμβατικϋσ μαθηματικϋσ προςεγγύςεισ ελϋγχου δε μποροϑν εϑκολα να 

εφαρμοςτοϑν. Οι μεθοδολογύεσ αυτϋσ αφοροϑν κυρύωσ Ϊμπειρα υςτόματα 

(Expert Systems), Σεχνητϊ Νευρωτικϊ Δύκτυα (Artificial Neural Networks), 

μοντϋρνεσ μεθϐδουσ βελτιςτοπούηςησ, τεχνικϋσ αςαφοϑσ λογικόσ (fuzzy logic) 

κ.α. Πρϐκειται κυρύωσ για μαθηματικϋσ μεθοδολογύεσ που εύτε εμπεριϋχουν και 

κωδικοποιοϑν τη γνώςη και την εμπειρύα του χρόςτη για την ανϊπτυξη 

ςυςτημϊτων αυτϐματησ λόψησ αποφϊςεων, εύτε προςομοιώνουν διϊφορεσ 

διεργαςύεσ και βελτιςτοποιώντασ οριςμϋνουσ κρύςιμουσ παρϊγοντεσ, 

επιτυγχϊνουν βϋλτιςτο ϋλεγχο των ςυνθηκών του θερμοκηπύου, με γνώμονα την 

εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και τη βϋλτιςτη ποςϐτητα και ποιϐτητα παραγωγόσ. 
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1.6. Πρακτικϊ Θϋματα Αυτόματου Ελϋγχου Θερμοκηπύων 

Ο ϋλεγχοσ του κλύματοσ του θερμοκηπύου αλλϊ και τησ υδρολύπανςησ τησ 

καλλιϋργειασ, γύνεται μϋςω του ελϋγχου διαφϐρων μηχανιςμών που υπϊρχουν 

ςτα ςϑγχρονα, αυτοματοποιημϋνα θερμοκόπια. Ψσ προσ τον ϋλεγχο του 

κλύματοσ, οι υφιςτϊμενοι μηχανιςμού μπορεύ αυτού να εύναι οι εξόσ: 

 ϑςτημα θϋρμανςησ. 

 Ωνοιγμα-κλεύςιμο παραθϑρων. 

 Ανεμιςτόρεσ κύνηςησ του εςωτερικοϑ αϋρα. 

 Κουρτύνεσ ςκύαςησ. 

 ϑςτημα υδρονϋφωςησ. 

 ϑςτημα φωτιςμοϑ. 

 ϑςτημα εμπλουτιςμοϑ ςε CO2. 

Ο ϋλεγχοσ επιτυγχϊνεται αρχικϊ μϋςω μετρόςεων των βαςικών κλιματικών 

παραμϋτρων (θερμοκραςύα, ςχετικό υγραςύα, ϋνταςη φωτϐσ, ςυγκϋντρωςη CO2) 

με τη χρόςη κατϊλληλων αιςθητόρων (sensors), και ςτη ςυνϋχεια με την 

κατϊλληλη παρϋμβαςη ςτουσ μηχανιςμοϑσ ελϋγχου (actuators). Ο τρϐποσ 

παρϋμβαςησ ςτουσ μηχανιςμοϑσ με βϊςη τισ μετρόςεισ των ςυνθηκών, γύνεται 

μϋςω των κατϊλληλων ελεγκτών που περιεγρϊφηκαν ςτην προηγοϑμενη 

ενϐτητα. Οι προηγμϋνεσ τεχνικϋσ ελϋγχου δε βαςύζονται μϐνο ςτισ τρϋχουςεσ 

μετρόςεισ, αλλϊ και ςε διϊφορα ςτατιςτικϊ μεγϋθη, ϐπωσ μϋςοι ϐροι και τυπικϋσ 

αποκλύςεισ μεταβλητών, καθώσ και ςε προβλϋψεισ των τιμών τουσ μϋςω 

κατϊλληλων μοντϋλων ό/και καιρικών προγνώςεων. 
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Η θϋρμανςη ελϋγχεται μϋςω των καυςτόρων και των κυκλοφορητών του 

ςυςτόματοσ θϋρμανςησ, ηλεκτροβανών θϋρμανςησ ό αερϐθερμων. Η ψϑξη 

ελϋγχεται κυρύωσ μϋςω του αεριςμοϑ, ο οπούοσ μπορεύ να εύναι φυςικϐσ (μϋςω 

το ϊνοιγμα των παραθϑρων) ό δυναμικϐσ, μϋςω ανεμιςτόρων και ςυςτημϊτων 

υγρόσ παρειϊσ. Χϑξη επιτυγχϊνεται επύςησ με τη χρόςη ςυςτημϊτων 

υδρονϋφωςησ. Όλα αυτϊ τα ςυςτόματα, εκτϐσ απϐ τη θερμοκραςύα, ελϋγχουν 

και τη ςχετικό υγραςύα. Η ϋνταςη του φωτιςμοϑ ελϋγχεται με τισ κουρτύνεσ 

ςκύαςησ και με τη χρόςη ειδικών λαμπτόρων πρϐςθετου φωτιςμοϑ. Η 

ςυγκϋντρωςη του CO2 ελϋγχεται με τον αεριςμϐ και με ειδικϊ ςυςτόματα 

εμπλουτιςμοϑ με CO2. 

Εύναι προφανϋσ ϐτι, απϐ τη ςτιγμό που οι περιςςϐτερεσ επεμβϊςεισ ελϋγχου 

επηρεϊζουν πϊνω απϐ μύα παραμϋτρουσ (κυρύωσ θερμοκραςύα και υγραςύα), ο 

ταυτϐχρονοσ ϋλεγχϐσ τουσ εύναι μια πολϑπλοκη διαδικαςύα, η οπούα επηρεϊζεται 

επιπρϐςθετα, ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ, απϐ τισ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ που 

επικρατοϑν ςτον εξωτερικϐ χώρο. Αν κανεύσ ςυνυπολογύςει ϐτι εκτϐσ απϐ ϐλα 

αυτϊ, υπϊρχει επιπλϋον και ο ςτϐχοσ τησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτην ϐλη 

διαδικαςύα, μπορεύ εϑκολα να αναλογιςτεύ για ποιο λϐγο υπϊρχει η ανϊγκη 

ανϊπτυξησ εξελιγμϋνων ςυςτημϊτων ελϋγχου και ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ 

των θερμοκηπύων. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: Τδροπονύα 

Τδροπονικϋσ καλλιϋργειεσ 

Η ανϊπτυξη των φυτών γύνεται ςτο νερϐ και ϐχι ςτο χώμα προςφϋροντασ 

μεγαλϑτερα κϋρδη, μειωμϋνο κϐςτοσ παραγωγόσ. Τπερδιπλϊςιεσ ςτρεμματικϋσ 

αποδϐςεισ ςε ςχϋςη με τισ ςυμβατικϋσ μεθϐδουσ καλλιϋργειασ, ςημαντικό 

μεύωςη του κϐςτουσ παραγωγόσ, εφαρμογό ςε περιοχϋσ με φτωχϊ ό 

ακατϊλληλα εδϊφη για καλλιϋργεια, και ανταγωνιςτικϊ προώϐντα υψηλόσ 

ποιϐτητασ προςφϋρουν οι εναλλακτικϋσ υδροπονικϋσ καλλιϋργειεσ, που 

παραμϋνουν εν πολλούσ ϊγνωςτεσ ςτη χώρα μασ, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η Ελλϊδα 

διαθϋτει ιδανικϋσ ςυνθόκεσ για την ανϊπτυξη τουσ λϐγω τησ παρατεταμϋνησ 

ηλιοφϊνειασ. 

Μπορεύ βϋβαια η αρχικό επϋνδυςη να ϋχει υψηλϐ κϐςτοσ, ωςτϐςο υπϊρχει 

δυνατϐτητα κοινοτικόσ ενύςχυςησ ϋωσ και 40% με την ϋνταξη ςτην εαρινό 

πρϐςκληςη του επενδυτικοϑ νϐμου τον ερχϐμενο Απρύλιο. 

Σι εύναι ϐμωσ η υδροπονύα; Πρϐκειται για την παραγωγό κατϊ την οπούα τα 

φυτϊ μεγαλώνουν ςτο νερϐ αντύ για το χώμα. 

Με αυτϐ τον τρϐπο η ρύζα του φυτοϑ απορροφϊ ϐςο νερϐ θϋλει, ενώ το 

υπϐλοιπο ανακυκλώνεται και χρηςιμοποιεύται ξανϊ, με αποτϋλεςμα ςτην 

υδροπονύα να ξοδεϑεται 40-60% λιγϐτερο νερϐ απϐ ϐ,τι ςτισ ςυμβατικϋσ 

καλλιϋργειεσ. 

Υυςικϊ προώϐντα ϐπωσ ο πετροβϊμβακασ ό ο περλύτησ χρηςιμοποιοϑνται αντύ 

για χώμα και οι καλλιϋργειεσ τροφοδοτοϑνται με θρεπτικϋσ ουςύεσ, απαραύτητεσ 

για ςωςτό ανϊπτυξη και απϐδοςη των φυτών. Η υδροπονύα ϋχει μεγϊλεσ 

προοπτικϋσ ανϊπτυξησ ςτην Ελλϊδα, αν ληφθεύ υπϐψη η πύεςη και η ζότηςη που 

δϋχεται το υδϊτινο κεφϊλαιο. την υπαύθρια καλλιϋργεια το νερϐ που απαιτεύται 

εύναι περύπου 60 λύτρα ανϊ κιλϐ ντομϊτασ. το κλαςικϐ θερμοκόπιο με χώμα 

αυτό η ποςϐτητα μειώνεται ςτα 25-30 λύτρα. 

Με το ανοιχτϐ ςϑςτημα υδροπονύασ χωρύσ ανακϑκλωςη νεροϑ η ποςϐτητα 

μειώνεται ςτα 20 και αν ανακυκλώνεται με κλειςτϐ ςϑςτημα μειώνεται ακϐμη 

περιςςϐτερο, ςτα 15 λύτρα. Παρϊλληλα, και ςτα λιπϊςματα η εξοικονϐμηςη 

φθϊνει το 50% ςτην υδροπονύα με ανακϑκλωςη. 
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Βϋβαια, το Α και το Ψ τησ υδροπονύασ εύναι το πώσ θα δημιουργηθεύ μια ςωςτό 

ςυνταγό θρϋψησ. Αν μπει κϊτι λϊθοσ, καταςτρϋφεται το φυτϐ και χϊνεται ϐλη η 

παραγωγό. 

Πϋρα απϐ τα οφϋλη για τουσ παραγωγοϑσ και τουσ καταναλωτϋσ, η επϋκταςη 

των υδροπονικών καλλιεργειών θα μποροϑςε να δώςει λϑςεισ ςε μια ςειρϊ απϐ 

περιβαλλοντικϊ προβλόματα, ϐπωσ τησ αλϐγιςτησ χρόςησ φυτοφαρμϊκων, αλλϊ 

και τησ υπερκατανϊλωςησ νεροϑ για ϊρδευςη, ιδιαύτερα ςε περιϐδουσ 

παρατεταμϋνησ λειψυδρύασ. 

Όπωσ αναφϋρουν ειδικού επιςτόμονεσ, αν ϐλεσ οι καλλιϋργειεσ τησ Ελλϊδασ όταν 

υδροπονικϋσ, τϐτε το 85% που καταναλώνει ςόμερα ο αγροτικϐσ τομϋασ ςε νερϐ 

θα γινϐταν αυτϐματα 50%. 
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Για τον καθηγητό του Γεωπονικοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών και ιδρυτό του 

τεχνοβλαςτοϑ Geomations, ο οπούοσ παρϊγει τεχνολογύα και παρϋχει 

τεχνογνωςύα για θερμοκόπια και υδροπονικϋσ καλλιϋργειεσ κ. Ν. υγριμό, η 

κρύςη εύναι ευκαιρύα για... υδροπονύα! «Η υδροπονύα ιςτορικϊ ϋδωςε 

ανταγωνιςτικότητα ςτον ολλανδό παραγωγό απϋναντι ςτον χαμηλού κόςτουσ 

Νότο. Σόμερα η υδροπονύα μπορεύ να διαδραματύςει τον ύδιο ρόλο για τον Έλληνα 

παραγωγό απϋναντι ςτο χαμηλό κόςτοσ παραγωγόσ των γειτόνων μασ. Σημειωτϋο 

ότι το κόςτοσ μεταςχηματιςμού ςε υδροπονύα εύναι μικρό και αποςβϋνονται 

ςε ϋνα-δύο χρόνια. Αν αυτό ςυνδυαςτεύ με τισ παρεχόμενεσ διαρθρωτικϋσ 

ενιςχύςεισ, το όλο εγχεύρημα μπορεύ να αποτελϋςει ακόμη και μια δελεαςτικό 

επιχειρηματικό πρόταςη» ςημειώνει.  

Μϋθοδοσ κατϊλληλη για θερμοκόπια 

Μπορεύ ςε μια υπαύθρια καλλιϋργεια ντομϊτασ ςτο χώμα η ετόςια απϐδοςη να 

κυμαύνεται μεταξϑ 3 και 7 τϐνων ανϊ ςτρϋμμα, ωςτϐςο με τη μϋθοδο τησ 

υδροπονύασ η παραγωγό ντομϊτασ μπορεύ να υπερβεύ ακϐμη και τουσ 20 τϐνουσ, 

με δϑο φυτεϑςεισ ςτη διϊρκεια ενϐσ ϋτουσ. ε ιδανικϋσ δε ςυνθόκεσ με 

υπερςϑγχρονο εξοπλιςμϐ (θερμοκόπιο απϐ γυαλύ) μπορεύ να ξεπερϊςει ακϐμη 

και τουσ 40 τϐνουσ ανϊ ϋτοσ. 

Αναμφύβολα, με την υδροπονύα οι παραγωγού μποροϑν να ςυνδυϊςουν τισ 

ϊριςτεσ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ που προςφϋρει η χώρα μασ με τισ κατϊλληλεσ 

υποδομϋσ, ώςτε να αυξόςουν τισ αποδϐςεισ τουσ και να βελτιώςουν την 

ποιϐτητα των προώϐντων τουσ ςε ανταγωνιςτικϐ κϐςτοσ παραγωγόσ. 

Η ανακϊλυψη τησ υδροπονύασ χϊνεται ςτα βϊθη των αιώνων, καθώσ οι 

Κρεμαςτού Κόποι τησ Βαβυλώνασ, οι πλεοϑμενοι κόποι των Αζτϋκων και πολλού 

κόποι ςτην αρχαύα Κύνα όταν εφαρμογϋσ τησ υδροπονύασ. 

τη ςϑγχρονη εκδοχό τησ, η υδροπονύα εύναι η μϋθοδοσ καλλιϋργειασ φυτών 

χωρύσ την παρουςύα εδϊφουσ. Σα φυτϊ αναπτϑςςονται ςε διϊφορα ςτερεϊ 

υποςτρώματα (πετροβϊμβακασ, περλύτησ, κοκκοφούνικασ κ.λπ.), τα οπούα 

χρηςιμοποιοϑνται κυρύωσ για τη ςτόριξη των φυτών, ενώ η ϊρδευςη και θρϋψη 

των φυτών γύνεται με ειδικϊ θρεπτικϊ διαλϑματα. 

Η υδροπονύα εφαρμϐζεται ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ςε θερμοκόπια, καθώσ το 

υψηλϐ κϐςτοσ τησ πρϋπει να αντιςταθμύζεται απϐ τισ υψηλϋσ τιμϋσ των εκτϐσ 

εποχόσ προώϐντων. 

Παρ’ ϐλα τα πλεονεκτόματϊ τησ, η υδροπονύα δεν εύναι ιδιαύτερα διαδεδομϋνη 

ςτη χώρα μασ εξαιτύασ του υψηλοϑ κϐςτουσ εγκατϊςταςησ, των τεχνικών 

υποδομών που απαιτεύ η λειτουργύα τησ, αλλϊ και των εξειδικευμϋνων γνώςεων 

και τησ τεχνικόσ υποςτόριξησ που απαιτοϑνται για την επιτυχό εφαρμογό τησ. 
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Εταιρεύα Agritex 

Μια επιτυχημϋνη εφαρμογό τησ υδροπονύασ ςτην πιο ςϑγχρονη μορφό τησ 

λειτουργεύ εδώ και 4 χρϐνια ςτην Αλεξϊνδρεια Ημαθύασ. Η εταιρεύα Agritex 

Ενεργειακό ΑΕ ιδρϑθηκε το 2007 με ϐραμα την παραγωγό επώνυμων ελληνικών 

αγροτικών προώϐντων υψηλόσ ποιϐτητασ. 

Οι εγκαταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ αποτελοϑνται απϐ υαλϐφρακτο θερμοκόπιο 100 

ςτρεμμϊτων με ςϑγχρονεσ υποδομϋσ και αυτοματιςμοϑσ υδροπονύασ. Σο 

θερμοκόπιο θερμαύνεται αξιοποιώντασ την τεχνολογύα τησ ςυμπαραγωγόσ 

θερμικόσ με ηλεκτρικό ενϋργεια απϐ φυςικϐ αϋριο. Μϊλιςτα, η επϋνδυςη αυτό 

χρηματοδοτόθηκε απϐ το μϋτρο 2.1 του επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ 

ανταγωνιςτικϐτητασ του ΤΠΑΝ, ςυνολικοϑ ϑψουσ 20,3 εκατ. ευρώ. 

Σο ςϑςτημα υδροπονύασ τησ Agritex Ενεργειακό ΑΕ εύναι κλειςτοϑ τϑπου, με 

ανακϑκλωςη των θρεπτικών διαλυμϊτων, χωρύσ καμύα επιβϊρυνςη του 

περιβϊλλοντοσ. 

Η υδροπονικό καλλιϋργεια πραγματοποιεύται ςε ειδικϊ υποςτρώματα 

υδροπονύασ απϐ πετροβϊμβακα υψηλών προδιαγραφών, τα οπούα 

αντικαθύςτανται κϊθε χρϐνο. 

Με τη ςτρεμματικό απϐδοςη να φθϊνει τουσ 50 τϐνουσ, εκτϐσ απϐ την κλαςικό 

πλϋον ντομϊτα ςε τςαμπύ Lucia η εταιρεύα παρϊγει τη μικρϐτερη ςε μϋγεθοσ 

Lucia Baby, ενώ δοκιμϊζει ςυνεχώσ νϋεσ ποικιλύεσ και ςυςκευαςύεσ 

φιλοδοξώντασ να δημιουργόςει μια πλόρη ςειρϊ προώϐντων ντομϊτασ, ϐλων των 

ςχημϊτων, μεγεθών και γεϑςεων. 

 

Φωρύζονται ςε ανοικτϊ και κλειςτϊ ςυςτόματα 

Τπϊρχουν διϊφοροι τϑποι υδροπονικών ςυςτημϊτων. ε γενικϋσ γραμμϋσ 

διαχωρύζονται ςε ανοιχτϊ και ςε κλειςτϊ ςυςτόματα: 

 

Ανοιχτϊ ςυςτόματα: 

 Αυτϊ τα ςυςτόματα εύναι τα πιο απλϊ και τα πρώτα που αναπτϑχθηκαν. Ϊχουν 

διαδοθεύ περιςςϐτερο και ϋχουν λιγϐτερεσ απαιτόςεισ. τα ανοιχτϊ ςυςτόματα, 

τα υγρϊ τησ αποςτρϊγγιςησ δεν ανακυκλώνονται αλλϊ απορρύπτονται. Σο 

γεγονϐσ αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα αυξημϋνεσ απώλειεσ λιπαςμϊτων με την 

απορροό και μϐλυνςη του εδϊφουσ και του υπϐγειου υδροφϐρου ορύζοντα, 

ϐπωσ ςυμβαύνει και ςτην εδαφικό καλλιϋργεια. 

Κλειςτϊ ςυςτόματα: 

 τα κλειςτϊ ςυςτόματα το διϊλυμα τησ απορροόσ ανακυκλώνεται και 

επαναχρηςιμοποιεύται ςε μεγϊλο ποςοςτϐ. Με τον τρϐπο αυτϐ ϋχουμε οικονομύα 

ςτην κατανϊλωςη λιπαςμϊτων (μϋχρι 50%) και ςημαντικό μεύωςη τησ 
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ρϑπανςησ. 

Σα κλειςτϊ ςυςτόματα εύναι πιο ευαύςθητα και ϋνα ςημαντικϐ μειονϋκτημϊ τουσ 

εύναι η πιθανό εξϊπλωςη αςθενειών ςε ϐλα τα φυτϊ τησ καλλιϋργειασ. Σο υψηλϐ 

κϐςτοσ επϋνδυςησ ςε εξοπλιςμϐ απολϑμανςησ τησ επανακυκλοφορύασ εύναι ϋνασ 

απϐ τουσ περιοριςτικοϑσ παρϊγοντεσ εξϊπλωςησ αυτοϑ του τϑπου. Βϋβαια, ςε 

καλλιϋργειεσ μικρόσ διϊρκειασ, ϐπου λαμβϊνονται και υγειονομικϊ μϋτρα για την 

καλλιϋργεια, μειώνεται η ανϊγκη απολϑμανςησ. 

Απϐ μελϋτεσ οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ςτοιχεύων κλειςτών 

ςυςτημϊτων για διϊφορεσ ομϊδεσ φυτών ϋγινε ξεκϊθαρο το γεγονϐσ ϐτι με τα 

κλειςτϊ ςυςτόματα η κατανϊλωςη νεροϑ και λιπαςμϊτων μπορεύ να μειωθεύ 

ςημαντικϊ. 

Η διατόρηςη εϑρωςτων φυτών και καλοϑ αϋριου και ριζικοϑ περιβϊλλοντοσ, 

καθώσ και η προςεκτικό ρϑθμιςη τησ ανακϑκλωςησ εύναι φυςικού τρϐποι 

μεύωςησ τησ πιθανϐτητασ μϐλυνςησ. την περύπτωςη αυτό, απαιτοϑνται καλό 

γνώςη και ςυνεχόσ παρακολοϑθηςη ώςτε να γύνεται ελϊχιςτη χρόςη χημικών 

απολυμαντικών και μϐνο ϐταν οι ςυνθόκεσ επιβϊλλουν προληπτικϊ μϋτρα. 

 
Σα πλεονεκτόματα 

Σα πλεονεκτόματα μιασ υδροπονικόσ καλλιϋργειασ ςε ςϑγκριςη με τη ςυμβατικό 

ςτο ϋδαφοσ εύναι τα εξόσ: 

 Επιτρϋπει την ϊμεςη τροποπούηςη περιβϊλλοντοσ ρύζασ 

 Οικονομύα ςε νερϐ και λιπϊςματα. 

 Αϑξηςησ τησ παραγωγόσ λϐγω φωτεινϐτητασ. 

 Απαλλαγό απϐ τισ αςθϋνειεσ του εδϊφουσ και το κϐςτοσ τησ απολϑμανςησ, που 

εύναι ςυνόθωσ ςημαντικϐ. 

 Διευκϐλυνςη αυτοματοπούηςησ τησ ϊρδευςησ και τησ λύπανςησ. 

 Εξοικονϐμηςη νεροϑ και θρεπτικών ςτοιχεύων, γιατύ περιορύζονται οι απώλειεσ 

απϐ επιφανειακϋσ διαρροϋσ και βαθιϊ διεύςδυςη του νεροϑ ςτο ϋδαφοσ 

 Απλοπούηςη του προγρϊμματοσ εργαςιών τησ παραγωγικόσ επιχεύρηςησ, γιατύ 

δεν απαιτεύται η δημιουργύα ειδικών εδαφικών μειγμϊτων για την ανϊπτυξη 

των νεαρών φυτών και 

 Περιοριςμϐσ τησ ςκληρόσ χειρωνακτικόσ εργαςύασ, που εύναι αναγκαύα ςτισ 

καλλιϋργειεσ εδϊφουσ, ϐπωσ κατεργαςύα εδϊφουσ, φϑτεμα, ζιζανιοκτϐνα. 
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Tα μειονεκτόματα 

Σα ςημαντικϐτερα μειονεκτόματα τησ υδροπονικόσ καλλιϋργειασ εύναι: 

 Απαιτοϑνται αρκετϊ μεγϊλεσ δαπϊνεσ επϋνδυςησ 

 Εύναι ςχετικϊ ευαύςθητο ςϑςτημα καλλιϋργειασ χωρύσ μεγϊλεσ ανοχϋσ λαθών 

 Απαιτοϑνται περιςςϐτερεσ γνώςεισ απϐ τον καλλιεργητό 

 

 

 

 

 

Που θα απευθυνθώ: 

 

 Νύκοσ υγριμόσ, καθηγητόσ Νϋων Σεχνολογιών Γεωπονικοϑ Παν/μύου 

Αθηνών Σηλ.: 210 5294040, Υαξ: 210 5294032 e-

mail: n.sigrimis@geomations.com. 

 Βαςύλησ Φϊιτασ, Γεωπϐνοσ, MSc. Διευθϑνων ςϑμβουλοσ Agritex 

Ενεργειακό ΑΕ Αλεξϊνδρεια Ημαθύασ Σηλ. 23330 26 989, 22 969 Fax 

23330 26 533 email: info@argitex.gr. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: Παραγωγό υδροπονικόσ φύτρασ 

Τδροπονικό φύτρα 

Η φϑτρα ό φϑτρο εύναι ο βλαςτϐσ που ξεπηδϊει απϐ τον ςπϐρο τισ πρώτεσ 

ημϋρεσ τησ διαδικαςύασ τησ βλϊςτηςησ. Σο θϋαμα των χωραφιών που 

πραςινύζουν απϐ το ςιτϊρι, κριθϊρι, βρϐμη κ.λπ. που αρχύζει να φυτρώνει εύναι 

αυτϐ που πρϋπει να ϋχουμε ςτο μυαλϐ μασ για την φϑτρα. Η υδροπονύα εύναι 

μϋθοδοσ καλλιϋργειασ  χωρύσ  χώμα ό ϊλλο υπϐςτρωμα, γύνεται μϐνο με νερϐ και 

εφαρμϐζεται εδώ και πολλϊ χρϐνια κυρύωσ ςε λαχανικϊ (ςπανϊκια, μαροϑλια, 

ντομϊτεσ). Ϊτςι η υδροπονικό φϑτρα εύναι κϊποιοι ςπϐροι ςυνόθωσ κριθϊρι, 

που μπαύνουν ςε δύςκουσ, ποτύζονται ςυχνϊ και ϐπωσ εύναι φυςικϐ ςε λύγεσ 

μϋρεσ βγϊζουν ρύζεσ και τον πρϊςινο βλαςτϐ. Καθώσ οι ρύζεσ μπλϋκονται μεταξϑ 

τουσ, δημιουργοϑν ϋνα πρϊςινο «χαλϊκι» που μποροϑμε να δώςουμε ςε ϐλα τα 

ζώα ςαν τροφό (βλαςτϐσ-ρύζα-ςπϐροσ). Ϊωσ εδώ εϑκολα 

. 

Η παραγωγό Τδροπονικόσ Υϑτρασ για ζωοτροφό ςε μικρϋσ ποςϐτητεσ ϋωσ 50-

60 κιλϊ την ημϋρα γύνεται εϑκολα με κϊποιουσ δύςκουσ, πϐτιςμα με το χϋρι, ϋνα 

παρϊθυρο ανοιχτϐ, ϋνα ανεμιςτόρασ να αναδεϑει τον αϋρα, φωτιςμϐ με λϊμπεσ 

φθορύου και θερμοκραςύα 15 – 27 Co. Αρκετϊ οικϐςιτα ζώα μποροϑν να 

ταώςτοϑν με φϑτρα εξολοκλόρου (μονογαςτρικϊ 5% του βϊρουσ τουσ) ό ςε 

ςυνδυαςμϐ με ϊλλεσ τροφϋσ (μηρυκαςτικϊ 2-3% του βϊρουσ τουσ). Ϊτςι 50 κιλϊ 

φϑτρασ (που παρϊγονται απϐ 7-8 κιλϊ ςπϐρου ςε 6-7 ημϋρεσ) μποροϑν να 

ταϏςουν 400 κοτϐπουλα (βϊρουσ 2,5 κιλϊ το καθϋνα), ό 10 χοιρινϊ ( βϊρουσ 100 

κιλϊ το καθϋνα). Μπορεύ επύςησ να γύνει μϋροσ του ςιτηρϋςιοϑ για 30-50 

πρϐβατα ό κατςύκια βϊρουσ 50 κιλών το καθϋνα ό για 4-5 αγελϊδεσ βϊρουσ 500 

κιλών η καθεμύα ό 9-10 μοςχϊρια βϊρουσ 250 κιλών το καθϋνα. τα 

μηρυκαςτικϊ αντικαθιςτϊ μεγϊλο μϋροσ του φυρϊματοσ(γιαρμϊ) και ϋνα μϋροσ 

του χϐρτου. 

Σο ϊχυρο εύναι απαραύτητο ϐταν υπϊρχει φϑτρα ςτο ςιτηρϋςιο. Πρϋπει να γύνει 

ςταδιακό αντικατϊςταςη και ειςαγωγό τησ Υϑτρασ ςτο τϊιςμα ϐπωσ και κϊθε 

αλλαγό που γύνεται. Σο κριθϊρι θεωρεύται (και εύναι) το πιο κατϊλληλο για 

Υϑτρα και ςημαντικϐ εύναι να εύναι καλόσ ποιϐτητασ και καθαριςμϋνο απϐ 
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ςκϑβαλα, ςπαςμϋνα κλπ. Όλα τα δημητριακϊ ϐμωσ μποροϑν να 

χρηςιμοποιηθοϑν και μύγματα ϐπωσ κριθϊρι 80%-καλαμπϐκι 10%-ςϐργοσ 5% 

ηλιϐςποροσ 5% δύνουν ςυςτατικϊ χρόςιμα ςε διαφορετικϋσ διατροφϋσ και 

μποροϑν να βλαςτόςουν το ύδιο καλϊ. Βϋβαια οιfytro8 (1) ςυνθόκεσ ςε τϋτοια 

παραγωγό δεν εύναι πϊντα οι ιδανικϋσ και ϋτςι κϊποιεσ φορϋσ θα ϋχουμε 

περιςςϐτερη ρύζα – λιγϐτερο βλαςτϐ (χαμηλϋσ θερμοκραςύεσ), κϊποιεσ φορϋσ 

λιγϐτερη ρύζα-περιςςϐτερο βλαςτϐ(υψηλϋσ θερμοκραςύεσ). Η χρηςιμϐτητα ϐμωσ 

παραμϋνει επειδό η βλϊςτηςη ενδιαφϋρει και ϐχι το μϋγεθοσ. Η παραγωγό 

Τδροπονικόσ Υϑτρασ για ζωοτροφό ξεκύνηςε το 2002 ςτην Αυςτραλύα την 

εποχό των μεγϊλων ξηραςιών. Δϑο κτηνοτρϐφοι βλϋποντασ ϐτι αδυνατοϑν να 

ταϏςουν τα ζώα τουσ και με την απειλό τησ χρεωκοπύασ ϊρχιςαν δοκιμϋσ για να 

παρϊγουν φϑτρα ςε κλειςτοϑσ θαλϊμουσ. Οι προςπϊθειεσ κατϋληξαν με 

επιτυχύα ςτην ςυνεχό παραγωγό φρϋςκιασ, καταπρϊςινησ ζωοτροφόσ. Ϊχοντασ 

λϑςει τα τεχνικϊ θϋματα ςυνϋχιςαν να ταϏζουν φϑτρα ςαν μϋροσ του 

καθημερινοϑ ςιτηρϋςιοϑ. Διεπύςτωςαν ϐμωσ βελτύωςη ςτην υγεύα των ζώων, 

ςτην παραγωγό και τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των επιχειρόςεών τουσ. Ϊτςι 

ξεκύνηςε η μαζικό παραγωγό θαλϊμων και περνώντασ ςτισ κτηνοτροφικϋσ 

μονϊδεσ των ΗΠΑ πανεπιςτημιακϋσ ςχολϋσ ανϋλαβαν την μελϋτη τησ διατροφόσ 

με φϑτρα γιατύ μερικϋσ βελτιώςεισ ςτην εκτροφό παρουςύαζαν μεγϊλο 

ενδιαφϋρον και ϋπρεπε να μελετηθοϑν. 

 

Σα δεδομϋνα ϐμωσ αλλϊζουν ϐταν η Υϑτρα πρϋπει να παραχθεύ ςε ποςϐτητεσ 

ικανϋσ να εξυπηρετόςουν εκτροφϋσ ϐπωσ 500 -1.000 αιγοπρϐβατα ό 100 -350 

αγελϊδεσ. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ οι εγκαταςτϊςεισ για παραγωγό Υϑτρασ 

500 κιλϊ ϋωσ μερικοϑσ τϐνουσ την ημϋρα, κϊθε μϋρα και για 12 μόνεσ πρϋπει να 

εύναι βιομηχανικοϑ τϑπου με εργαςύεσ αυτοματοποιημϋνεσ και ελεγχϐμενεσ 

ςυνθόκεσ για ςταθερό αλλϊ και οικονομικό παραγωγό. Εδώ αρχύζουν τα 

δϑςκολα καθώσ με θερμοκραςύα 20-21Co ςε κλειςτϐ χώρο και ποτύςματα κϊθε 
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1-2 ώρεσ η μοϑχλα θα εμφανιςτεύ και ο κτηνοτρϐφοσ θα χϊςει τον ϑπνο του. 

Τπϊρχουν δϑο τρϐποι να αντιμετωπιςτεύ η μοϑχλα. Ο πρώτοσ εύναι η χρόςη 

εξελιγμϋνων ςυςτημϊτων θϋρμανςησ-ψϑξησ, εξαεριςμοϑ και ποτύςματοσ. Ο 

δεϑτεροσ εύναι η βαριϊ χρόςη απολυμαντικών, κυρύωσ χλωρύου, που θεραπεϑουν 

το πρϐβλημα αλλϊ δεν το προλαμβϊνουν. ε κϊθε περύπτωςη μια βιομηχανικό 

εγκατϊςταςη που αφορϊ την διατροφό ενϐσ ςημαντικοϑ ζωικοϑ κεφαλαύου 

πρϋπει να εγγυϊται την αςφαλό και χωρύσ προβλόματα καθημερινό παραγωγό 

Υϑτρασ ανεξϊρτητα απϐ τισ καιρικϋσ ςυνθόκεσ ό τυχϐν μικρϋσ παρατυπύεσ ςτον 

χειριςμϐ τησ απϐ τουσ εργαζϐμενουσ οι οπούοι αντιμετωπύζουν καθημερινϊ 

πολλϊ θϋματα και προβλόματα 

Μεγϊλη ςυζότηςη γύνεται ςτην χώρα μασ αλλϊ και ςε ϐλο τον κϐςμο ςχετικϊ με 

το πωσ ταΐζεται η Υϑτρα, αν εύναι χρόςιμη και πϐςο, και αν αξύζει για μια 

κτηνοτροφικό μονϊδα να κϊνει τϋτοια επϋνδυςη. Η διεθνόσ, κυρύωσ απϐ τισ 

ΗΠΑ, εμπειρύα δεύχνει ϐτι η Υϑτρα μπορεύ να ταώςτεύ ςε ποςοςτϐ 2-3% του 

βϊρουσ τουσ ςτα μηρυκαςτικϊ αντικαθιςτώντασ κυρύωσ φϑραμα(γιαρμϊ) αλλϊ 

και χϐρτο. τα μονογαςτρικϊ μπορεύ να αποτελϋςει απϐ μϐνη τησ πλόρη τροφό 

(5% του βϊρουσ τουσ) με ύςωσ κϊποιο ςυμπλόρωμα ανϊλογα με τα ζώα. Η 

Υϑτρα εύναι πλοϑςια ςε βιταμύνεσ, ιχνοςτοιχεύα, πρωτεϏνεσ αλλϊ το 

ςημαντικϐτερο ςε ϋνζυμα τα οπούα βελτιώνουν την πεπτικό λειτουργύα του 

ςτομϊχου και ϋτςι το ζώο εκμεταλλεϑεται καλλύτερα ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ τροφϋσ. 

Η γενικό υγεύα των ζώων βελτιώνεται και αυτϐσ εύναι ο πιο ςημαντικϐσ λϐγοσ 

για να γύνει τϋτοια επϋνδυςη. Καλλύτερεσ ςυλλόψεισ, εγκυμοςϑνεσ και πιο 

εϑκολεσ γϋννεσ. Λιγϐτερα φϊρμακα και εμβϐλια. Η οικονομύα που προκϑπτει ςτο 

κϐςτοσ τησ διατροφόσ κυμαύνεται απϐ 10 ϋωσ 25% ανϊλογα με την περιοχό και 

το κϐςτοσ των ζωοτροφών. Η ποιϐτητα του παραγϐμενου προώϐντοσ, ιδιαύτερα 

ςτην πϊχυνςη βελτιώνεται πολϑ. Όλα καλϊ λοιπϐν. Σο λογικϐ ςυμπϋραςμα 

μπορεύ να εύναι μϐνο ϋνα. Εύναι γεγονϐσ ϐτι “τα ζώα αφόνουν μεροκϊματο”. Σο 

πρϐβλημα εύναι ϐτι μια χρονιϊ οι τροφϋσ ανϋβηκαν, μια χρονιϊ εύχαμε μια 

αρρώςτια που πόγε τα ζώα πύςω, μια χρονιϊ το προώϐν δεν εύχε τιμό. Και καλϊ 

να εύναι μια χρονιϊ κακό και 2-3 καλϋσ. Κανϋνα πρϐβλημα. Όταν ϐμωσ ϋρθουν 2-

3 κακϋσ χρονιϋσ ςυνεχϐμενεσ τϐτε ϐλοι κλονύζονται. Η Υϑτρα αποτελεύ πρϊςινη, 

φρϋςκια τροφό καθημερινϊ και ϋτςι δύνει ανεξαρτηςύα απϐ τον καιρικϋσ 

ςυνθόκεσ, οι διακυμϊνςεισ των τιμών δεν επηρεϊζουν τϐςο πολϑ και η 

αντιμετώπιςη των αςθενειών εύναι πιο εϑκολη. Ϊτςι ο ςτενϐσ, δϑςκολοσ δρϐμοσ 

που βαδύζει ο κτηνοτρϐφοσ ςόμερα γύνεται λύγο πιο φαρδϑσ, πιο εϑκολοσ και πιο 

ςύγουροσ. Σύποτα παραπϊνω, τύποτα λιγϐτερο. 
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Οι βαςικϋσ λειτουργύεσ που επιτελούνται ςτην εγκατϊςταςη 

εύναι: 

1) Θϋρμανςη:Εύναι η διεργαςύα πρϐςθεςησ θερμικόσ ενϋργειασ (θερμϐτητασ) 

ςτον αϋρα του κλιματιζϐμενου χώρου με ςκοπϐ την ϊνοδο τησ 

θερμοκραςύασ ό τη διατόρηςη τησ θερμοκραςύασ ςε οριςμϋνα ϐρια (βλ. 

θερμοςτϊτησ). 

2) Χύξη:Εύναι η διεργαςύα αφαύρεςησ θερμικόσ ενϋργειασ (θερμϐτητασ) απϐ 

τον αϋρα του κλιματιζϐμενου χώρου με ςκοπϐ την πτώςη τησ θερμοκραςύασ 

ό τη διατόρηςη τησ θερμοκραςύασ ςε οριςμϋνα ϐρια (βλ. θερμοςτϊτησ). 

3) Αφύγρανςη:Εύναι η διεργαςύα αφαύρεςησ νεροϑ (υγραςύασ) απϐ τον αϋρα 

του κλιματιζϐμενου χώρου με ςκοπϐ την πτώςη τησ ςχετικόσ υγραςύασ ό τη 

διατόρηςό τησ ςε οριςμϋνα ϐρια. 

4) Αυτόνομη ϊρδευςη:Εύναι η διεργαςύα ποτύςματοσ τησ καλλιϋργειασ με 
ϋναν αυτοποιημϋνο τρϐπο λειτουργύασ. 

5) Υωτιςμόσ: Εύναι η διεργαςύα φωταγώγηςεισ τησ εγκατϊςταςησ. 
6) Ηλεκτρονικού μετρητϋσ ενϋργειασ: Εύναι η διεργαςύα μϋτρηςησ τησ 

καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ ςτην εγκατϊςταςη.   
7) Ανανϋωςη του αϋρα:Εύναι η διεργαςύα λόψησ εξωτερικοϑ αϋρα και 

απϐρριψησ αϋρα απϐ τουσ χώρουσ του κτιρύου, με ςκοπϐ την αραύωςη των 

αϋριων προςμύξεων του αϋρα και την εξαςφϊλιςη τησ απαραύτητησ 

ποιϐτητασ του εςωτερικοϑ αϋρα. 

8) Έλεγχοσ θερμοκραςύασ και υγραςύασ με arduino 

 

1)Θϋρμανςη , 2)Χύξη : ύςτημα κλιματιςμού inverter 

Eύναι μια ςυςκευό, ςϑςτημα ό μηχανιςμϐσ που ςταθεροποιεύ τη θερμοκραςύα 

του αϋρα εντϐσ τησ περιοχόσ που χρηςιμοποιεύται για την ψϑξη, καθώσ και τη 

θϋρμανςη ανϊλογα με τισ ιδιϐτητεσ του αϋρα ςε μια δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό, 

ςυνόθωσ με τη χρόςη του κϑκλου ψϑξησ αλλϊ μερικϋσ φορϋσ με τη χρόςη τησ 

εξϊτμιςησ, πλϋον κοινώσ ϊνεςη για την ψϑξη των κτιρύων και αυτοκινότων 

οχημϊτων. 

Η ϋννοια του κλιματιςμοϑ εύναι γνωςτϐ ϐτι ϋχει εφαρμοςτεύ ςτην Αρχαύα Ρώμη, 

ϐπου νερϐ υδραγωγεύου, διανεμόθηκε ςτουσ τούχουσ οριςμϋνων ςπιτιών για να 

κρυώςουν. Παρϐμοιεσ τεχνικϋσ ςτην μεςαιωνικό Περςύα εμπλϋκονται με τη 

χρόςη των δεξαμενών και πϑργων του ανϋμου για την ψϑξη των κτιρύων κατϊ 

τη διϊρκεια τησ θερμόσ περιϐδου. Ο ςϑγχρονοσ κλιματιςμϐσ προϋκυψε απϐ τισ 

προϐδουσ ςτη χημεύα κατϊ τη διϊρκεια του 19ου αιώνα, και η πρώτη μεγϊλησ 

κλύμακασ ηλεκτρικοϑ κλιματιςμοϑ επινοόθηκε το 1902 και χρηςιμοποιεύται απϐ 
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Willis Haviland Carrier. 

Πριν εξηγόςουμε πωσ λειτουργεύ το κλιματιςτικϐ inverter, θα πρϋπει να 

εξηγόςουμε το πωσ λειτουργοϑν τα κλιματιςτικϊ γενικώσ, εύτε εύναι on/off εύτε 

inverter. 

Σα κλιματιςτικϊ εύναι αντλύεσ θερμϐτητασ αϋροσ – αϋροσ και λειτουργοϑν βϊςει 

του ψυκτικοϑ κϑκλου, ενϐσ αϋναου κϑκλου κατϊ τον οπούο το ψυκτικϐ μϋςο 

(κοινώσ φρϋον) ςυμπιϋζεται ςτον ςυμπιεςτό (εξωτερικϐ μηχϊνημα) 

ςυμπυκνώνεται και υγροποιεύται, ςτη ςυνϋχεια εκτονώνεται ςτην εκτονωτικό 

βαλβύδα και αεριοποιεύται και πϊλι ςτον εξατμιςτό (εςωτερικϐ μηχϊνημα) . 

  

 

  

Σην βαριϊ δουλειϊ ςτον ψυκτικϐ κϑκλο, την κϊνει ο ςυμπιεςτόσ. 

Ϊνα απλϐ κλιματιςτικϐ, εύτε λειτουργεύ με τον ςυμπιεςτό του ςε ςταθερϋσ 

ςτροφϋσ (και ςε ςταθερό ιςχϑ) εύτε ςταματϊ να λειτουργεύ. 

Σο απλϐ (on/off) λοιπϐν κλιματιςτικϐ ξεκινϊ ϐταν η θερμοκραςύα ανϋβει πϊνω 

απϐ την επιθυμητό, και ςταματϊ ϐταν η θερμοκραςύα κατϋβει λύγο κϊτω απϐ 

http://airconditioninverter.gr/wp-content/uploads/2014/12/pos-leitourgei-to-klimatistiko1.jpg
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την επιθυμητό. 

Αυτϐ ϋχει ςαν αποτϋλεςμα η θερμοκραςύα του χώρου να μην εύναι ςταθερό, 

αλλϊ να ϋχει μια διακϑμανςη πϊνω και κϊτω απϐ την επιθυμητό, ϐπωσ ςτο 

ακϐλουθο ςχόμα: 

 

Ϊνα κλιματιςτικϐ inverter αντύθετα, μπορεύ να μεταβϊλλει τισ ςτροφϋσ του 

ςυμπιεςτό και κατϊ ςυνϋπεια να προςαρμϐςει κϊθε ςτιγμό την ιςχϑ του ςτισ 

ανϊγκεσ του χώρου.  Εύναι κατϊ κϊποιον τρϐπο ςαν το κλιματιςτικϐ να διαθϋτει 

«γκϊζι» ϐπωσ και το αυτοκύνητο και να μπορεύ να αυξομειώνει την ιςχϑ του 

ςϑμφωνα με τισ ανϊγκεσ. 

Η παραπϊνω λειτουργύα, επιτρϋπει ςτο κλιματιςτικϐ inverter να αυξϊνει τισ 

ςτροφϋσ του για να χαμηλώςει την θερμοκραςύα του χώρου, και να τισ 

χαμηλώνει ϐταν η θερμοκραςύα χώρου επιτευχθεύ.  Απϐ εκεύ και μετϊ, το 

κλιματιςτικϐ inverter αυξομειώνει κϊθε ςτιγμό τισ ςτροφϋσ ςτον ςυμπιεςτό με 

τϋτοιον τρϐπο, ώςτε η θερμοκραςύα του χώρου να παραμϋνει ςχεδϐν ςταθερό: 

http://airconditioninverter.gr/wp-content/uploads/2014/12/on-off-air-conditioner-temperature-difference.png
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Ϊνα κλιματιςτικϐ inverter ςυνεπώσ, μασ παρϋχει ςυνθόκεσ ϊνεςησ υψηλοϑ 

επιπϋδου, αφοϑ επιτυγχϊνει με τον καλϑτερο τρϐπο το ζητοϑμενο, που εύναι η 

επύτευξη τησ επιθυμητόσ θερμοκραςύασ ςτο χώρο. 

Σα ςυνεχό ςταματόματα του on/off κλιματιςτικοϑ, καταπονοϑν τα διϊφορα 

ςτοιχεύα του κλιματιςτικοϑ (ςυμπιεςτόσ, εκτονωτικό βαλβύδα κ.λπ.) και 

αυξϊνουν το κϐςτοσ λειτουργύασ του κλιματιςτικοϑ, αφοϑ το ρεύμα εκκύνηςησ 

εύναι πολλαπλϊςιο του ρεύματοσ λειτουργύασ. 

H ςυνεχόσ λειτουργύα του κλιματιςτικοϑ ςε χαμηλϋσ ςτροφϋσ εύναι πολϑ 

προτιμϐτερη απϐ τη διακοπτϐμενη λοιπϐν, για δϑο κυρύωσ λϐγουσ: 

 καταπονεύ λιγϐτερο το μηχϊνημα με τα ςυνεχό ςταματόματα και 
ξεκινόματα, και 

 το κλιματιςτικϐ μασ λειτουργεύ πολϑ πιο αποδοτικϊ και οικονομικϊ. 

Ο παραπϊνω τρϐποσ λειτουργύασ εύναι υπεϑθυνοσ για την πολϑ μικρό 

κατανϊλωςη ςτα κλιματιςτικϊ inverter ςε ςχϋςη με τα on/off ςυμβατικϊ. 

 

Επιλογό κλιματιςτικού 

Για να επιλϋξουμε κλιματιςτικϐ θα πρϋπει να αποφαςύςουμε: 

1. Σην ιςχύ του κλιματιςτικού 

Για τισ ςυνόθεισ περιπτώςεισ χωρύσ ιδιαύτερα μεγϊλα ανούγματα (πόρτεσ / 

http://airconditioninverter.gr/wp-content/uploads/2014/12/inverter-air-conditioner-temperature-difference.png
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παρϊθυρα), η ιςχύσ του κλιματιςτικού θα πρϋπει να εύναι περύπου 400btu/h ανϊ 

τετραγωνικό μϋτρο χώρου που θϋλουμε να ψύξουμε (ό να θερμϊνουμε).  Όταν ο 

παραπϊνω πολλαπλαςιαςμόσ μασ δύνει οριακϊ αποτελϋςματα ανϊμεςα ςε δύο 

μοντϋλα, το μικρότερο μοντϋλο θα μασ καλύψει ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ 

αλλϊ μπορεύ να μην ανταπεξϋλθει ςε ακραύεσ ςυνθόκεσ το καλοκαύρι, ενώ το 

μεγαλύτερο μοντϋλο θα μασ καλύψει ςε κϊθε περύπτωςη.  

Για ϋναν χώρο π.χ. 25m2, η ιςχϑσ του κλιματιςτικοϑ θα πρϋπει να εύναι 

μεγαλϑτερη απϐ 400×25=10.000btu/h. 

Σο παραπϊνω ςημαύνει ϐτι αν αγορϊςουμε ϋνα κλιματιςτικϐ 9.000btu/h, το 

κλιματιςτικϐ θα μασ καλϑψει τισ περιςςϐτερεσ ημϋρεσ του καλοκαιριοϑ, αλλϊ θα 

εύναι «λύγο» ϐταν η εξωτερικό θερμοκραςύα ανϋβει το καλοκαύρι. 

Αντύθετα, ϋνα κλιματιςτικϐ ιςχϑοσ 12.000btu/h θα μασ καλϑψει ακϐμη και ςτον 

καϑςωνα. 

2. Σον τύπο του κλιματιςτικού. 

Inverter, ό on/off ?  Αν και η ειςαγωγό των on/off κλιματιςτικών ϋχει 

ςταματόςει (και ςτην Ελλϊδα), εντοϑτοισ υπϊρχουν ακϐμη κλιματιςτικϊ on/off 

ςε stock απϐ διϊφορουσ προμηθευτϋσ. 

Η επιλογό ενϐσ on/off μηχανόματοσ, εύναι αποδεκτό μϐνο ςε περιπτώςεισ με 

πολϑ περιςταςιακό χρόςη (π.χ. εξοχικό κατοικύα με περιοριςμϋνη χρόςη), ϐταν 

δηλαδό η απϐςβεςη ενϐσ ακριβϐτερου και αποδοτικϐτερου κλιματιςτικοϑ δεν 

θα εύναι εϑκολη (λϐγω του περιοριςμϋνου χρϐνου λειτουργύασ). 

Αν λοιπϐν αναζητϊτε κλιματιςτικϐ για το εξοχικϐ ςασ, το οπούο θα 

χρηςιμοποιόςετε ελϊχιςτεσ μϋρεσ το χρϐνο, τϐτε μπορεύτε να επιλϋξετε ϋνα 

on/off κλιματιςτικϐ. 

Αν αντύθετα αναζητϊτε κλιματιςτικϐ για επαγγελματικό χρόςη, τϐτε εύναι 

ςυμφερϐμενο να επιλϋξετε ϋνα καλϐ κλιματιςτικϐ inverter, το οπούο αν και 

ακριβϐτερο, θα αποςβϋςει γρόγορα τη διαφορϊ τιμόσ λϐγω τησ πολϑ μικρόσ του 

κατανϊλωςησ. 

τισ περιπτώςεισ που το κλιματιςτικϐ θα χρηςιμοποιηθεύ ςαν κϑριο μϋςο 

θϋρμανςησ, τϐτε η επιλογό του inverter κλιματιςτικοϑ εύναι μονϐδρομοσ, αφ’ 

ενϐσ λϐγω κατανϊλωςησ, και αφ΄εταύρου λϐγω τησ ικανϐτητασ των inverter 

κλιματιςτικών να μην απαιτοϑν απϐ-παγοπούηςη (μια διαδικαςύα που ςταματϊ 

τον ςυμπιεςτό το χειμώνα για την αποφυγό του παγώματοσ του ςτοιχεύου τησ 

εξωτερικόσ μονϊδασ) η οπούα ςταματϊ τη λειτουργύα των on/off κλιματιςτικών 



Αυτϐματοσ ϋλεγχοσ θερμοκηπύου 
 

Μόγας Θωμάς 
 

31 

τον χειμώνα ςε χαμηλϋσ θερμοκραςύεσ. 

3. Υύλτρα. 

Ϊνα πολϑ ςημαντικϐ κριτόριο επιλογόσ του κλιματιςτικοϑ , εύναι η ποιϐτητα 

των φύλτρων του, η οπούα ϋχει να κϊνει τϐςο με την ϊνεςη που μασ προςφϋρει 

το κλιματιςτικϐ μασ, ϐςο και με την υγεύα μασ. 

Ϊνα κλιματιςτικϐ με ανοξεύδωτα μϐνιμα αυτϐ-καθαριζϐμενα φύλτρα, μασ 

παρϋχει πολϑ υγιεινϐτερεσ ςυνθόκεσ ϊνεςησ απϐ ϐτι ϋνα κλιματιςτικϐ με 

κλαςςικϊ πλαςτικϊ φύλτρα. 

Σο κλιματιςτικϐ με τα ανοξεύδωτα φύλτρα, θα μασ προφυλϊξει απϐ την νϐςο των 

λεγεωνϊριων που μπορεύ να αναπτυχθεύ ςε κλιματιςτικϊ με κακόσ ποιϐτητασ 

φύλτρα που ςυντηροϑνται πλημμελώσ και μπορεύ να αποβεύ ιδιαύτερα 

επικύνδυνη για την υγεύα μασ. 

4. Επιπλϋον δυνατότητεσ. 

Σα ςϑγχρονα κλιματιςτικϊ, παρϋχουν πλόθοσ βοηθητικών λειτουργιών ςτον 

χρόςτη, ϐπωσ : 

– Λειτουργύα ιονιςτό 

– Υωτοκϑτταρο ανύχνευςησ κύνηςησ. 

– Φρονοπρογραμματιςμϐσ 

λειτουργύεσ που υπϊρχουν πια και ςτα φθηνϐτερα μοντϋλα χωρύσ να 

επιβαρϑνουν ιδιαύτερα την τιμό. 

5. Επιλογό μϊρκασ  

Ϊχοντασ αποφαςύςει ϐλα τα παραπϊνω, μϋνει η τελικό μασ απϐφαςη, η μϊρκα 

δηλαδό του κλιματιςτικοϑ που θα αγορϊςουμε.  Για την επιλογό τησ μϊρκασ, θα 

πρϋπει να λϊβουμε υπϐψη, κυρύωσ τα ακϐλουθα: 

Ι. Βαθμόσ απόδοςησ ςε ψύξη και θϋρμανςη. 

Όςο μεγαλϑτεροσ ο βαθμϐσ απϐδοςησ, τϐςο οικονομικϐτερη η λειτουργύα του 

κλιματιςτικοϑ μασ. Προςοχό, ϐταν διαβϊζουμε τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του 

κλιματιςτικοϑ, να λαμβϊνουμε υπϐψη τον εποχιακϐ βαθμϐ απϐδοςησ και ϐχι τον 

ονομαςτικϐ, διϐτι ο εποχιακϐσ βαθμϐσ απϐδοςησ (SEER, SCOP) μασ δύνει πολϑ 

καλϑτερη εικϐνα για το ετόςιο κϐςτοσ λειτουργύασ του κλιματιςτικοϑ. 
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ΙΙ. Εύροσ θερμοκραςιακόσ λειτουργύασ (ελϊχιςτη εξωτερικό το χειμώνα – 

μϋγιςτη το καλοκαύρι). 

Όςο πιο χαμηλό εύναι η ελϊχιςτη θερμοκραςύα εγγυημϋνησ λειτουργύασ το 

χειμώνα, και ϐςο μεγαλϑτερη η μϋγιςτη θερμοκραςύα εγγυημϋνησ λειτουργύασ το 

καλοκαύρι, τϐςο πιο απρϐςκοπτα θα λειτουργεύ το κλιματιςτικϐ μασ ακϐμη και 

ςε ακραύεσ ςυνθόκεσ. 

ΙΙΙ. Εγγυημϋνα ανταλλακτικϊ και τεχνικό υποςτόριξη.   

Αγορϊζοντασ ϋνα φθηνϐ κλιματιςτικϐ με μϊρκα που δεν αντιςτοιχεύ ςε 

εργοςτϊςιο αλλϊ ςε εμπορικό ονομαςύα, κινδυνεϑουμε να αναγκαςτοϑμε να 

πετϊξουμε το κλιματιςτικϐ μασ ςε περύπτωςη μελλοντικόσ βλϊβησ. 

Γι’ αυτϐ το λϐγο, εύναι ςημαντικϐ να αγορϊςουμε κλιματιςτικϐ που 

αντιπροςωπεϑεται επύςημα ςτην Ελλϊδα, με Services και ανταλλακτικϊ ςε 

απϐθεμα. 

IV. Φόμη καταςκευαςτό.    

Ο παραπϊνω παρϊγοντασ δεν χρειϊζεται περαιτϋρω εξόγηςη. 

V. Κατϊςτημα πώληςησ. 

ε περύπτωςη βλϊβησ / κακόσ λειτουργύασ, θα εύςτε ςε θϋςη να απαιτόςετε απϐ 

το κατϊςτημα την επιςκευό / αντικατϊςταςη του ελαττωματικοϑ μηχανόματοσ 

χωρύσ καμύα χρϋωςη, πρϊγμα που εύναι μϊλλον απύθανο να ςυμβεύ ϐταν 

απϋναντι ςασ ϋχετε ϋναν ϋμπορο που δεν ϋχει ιδϋα για το τι πουλϊει. 
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Πύνακασ ενεργειακόσ κλϊςησ για θϋρμανςη και ψύξη 

 

 

Ο Βαθμϐσ απϐδοςησ EER / COP που αναγρϊφεται ςτα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ 

των κλιματιςτικών (και χρηςιμοποιεύται απϐ πολλοϑσ ςαν μϋτρο ςϑγκριςησ), 

εύναι ο ονομαςτικϐσ βαθμϐσ απϐδοςησ ςε ςυγκεκριμϋνεσ θερμοκραςιακϋσ 

ςυνθόκεσ (οριζϐμενεσ ςτα Eurovent  για την Ευρώπη) ϐπου οι μετρόςεισ 

γύνονται ςε ςυγκεκριμϋνη θερμοκραςύα και υγραςύα περιβϊλλοντοσ και 

ςυγκεκριμϋνη θερμοκραςύα και υγραςύα χώρου.  την πραγματικϐτητα ϐμωσ, ο 

καιρϐσ δεν εύναι ςταθερϐσ ϐπωσ ςτισ εργαςτηριακϋσ ςυνθόκεσ, αλλϊ 

μεταβϊλλεται διαρκώσ.  Μεγϊλη ςημαςύα λοιπϐν, ϋχει ϐχι ο ονομαςτικϐσ βαθμϐσ 

απϐδοςησ, αλλϊ ο εποχιακϐσ βαθμϐσ απϐδοςησ SEER που προςεγγύζει καλϑτερα 

την πραγματικϐτητα, αφοϑ εύναι μετρημϋνοσ ςε εϑροσ θερμοκραςιών και ϐχι ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ. 

 

http://airconditioninverter.gr/wp-content/uploads/2014/12/energielabel.jpg
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 Απϐ 01/01/2013 και ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα η κατϊταξη των 

κλιματιςτικών ςε κατηγορύεσ  ενεργειακόσ απϐδοςησ γύνεται  ςϑμφωνα με τον 

παρακϊτω πύνακα ενεργειακόσ κλϊςησ για θϋρμανςη και ψϑξη: 

Λειτουργύα ψϑξησ:   SEER  (Seasonal energy effiency ratio) 

A+++…………………………………………..8,50 ≤ SEER   

A++…………………………………………….6,10 ≤ SEER  < 8,50 

A+……………………………………………….5,60 ≤ SEER  < 6,10 

A…………………………………………………5,10 ≤ SEER  < 5,60 

B…………………………………………………4,60 ≤ SEER  < 5,10 

C…………………………………………………4,10 ≤ SEER  < 4,60 

D…………………………………………………3,60 ≤ SEER  < 4,10 

E…………………………………………………3,10 ≤ SEER  < 3,60 

F…………………………………………………2,60 ≤ SEER  < 3,10 

G…………………………………………………SEER  ≤ 2,60 

Λειτουργύα θϋρμανςησ:   SCOP (Seasonal coefficient of performance) 

Α+++…………………………………………..5,10 ≤ SCOP 

Α++…………………………………………….4,60 ≤ SCOP< 5,10 

Α+………………………………………………4,00 ≤ SCOP< 4,60 

Α…………………………………………………3,40 ≤ SCOP< 4,00 

Β…………………………………………………3,10 ≤ SCOP< 3,40 

C…………………………………………………2,80 ≤ SCOP< 3,10 

D…………………………………………………2,50 ≤ SCOP< 2,80 

E…………………………………………………2,20 ≤ SCOP< 2,50 

F…………………………………………………1,90 ≤ SCOP< 2,20 

G…………………………………………………SCOP≤ 1,90 

 Όςο υψηλϐτεροσ ο βαθμϐσ απϐδοςησ του κλιματιςτικοϑ ςασ, τϐςο χαμηλϐτερα 

θα εύναι τα ϋξοδα για τη θϋρμανςη και την ψϑξη του χώρου ςασ.  Για 

παρϊδειγμα, ςε λειτουργύα θϋρμανςησ, ϋνα κλιματιςτικϐ Α+++ εύναι κατϊ 15% 

περύπου οικονομικϐτερο ςτη λειτουργύα του απϐ ϋνα κλιματιςτικϐ κατηγορύασ 

Α+ και  27.5% οικονομικϐτερο απϐ ϋνα κλιματιςτικϐ κατηγορύασ Α. Ϊνα 

διδακτικϐ παρϊδειγμα εύναι οι ντουλϊπεσ κλιματιςμοϑ που βλϋπουμε 

εγκατεςτημϋνεσ ςε διϊφορα μαγαζιϊ ςυνόθωσ ςε παρϊνομουσ η μι-υπαύθριουσ 

χώρουσ, που εύναι κατηγορύασ Ε και καταναλώνουν 62% περιςςϐτερο απϐ ϋνα 

κλιματιςτικϐ κατηγορύασ Α για την ύδια ιςχϑ, 100% περιςςϐτερο απϐ ϋνα 

κλιματιςτικϐ Α++  ςε λειτουργύα θϋρμανςησ, ενώ ςε λειτουργύα ψϑξησ η 

ντουλϊπα καταναλώνει 150% περιςςϐτερο απϐ ϋνα κλιματιςτικϐ Α++ 
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3) υςτόματα Αφύγρανςησ 

Αφυγραντόρεσ  

Οι αφυγραντόρεσ εύναι ςυςκευϋσ ειδικϊ ςχεδιαςμϋνεσ για να αφαιροϑν την 

υγραςύα απϐ τον αϋρα του χώρου.  Λϐγω του τρϐπου που λειτουργοϑν (και που 

θα εξηγόςουμε παρακϊτω), οι αφυγραντόρεσ καταναλώνουν αρκετϐ ρεϑμα για 

να επιτελϋςουν το ϋργο τουσ, και γι’ αυτϐ εύναι ςημαντικϐ ο υποψόφιοσ 

αγοραςτόσ να γνωρύζει μερικϊ πρϊγματα πριν προβεύ ςτην αγορϊ τουσ. 

Σι εύναι η υγραςύα και πωσ την μετρϊμε 

Τγραςύα ονομϊζουμε το νερϐ που βρύςκεται διαλυμϋνο ςτον αϋρα τησ 

ατμϐςφαιρασ υπϐ μορφό υδρατμών. Οι υδρατμού αυτού προϋρχονται απϐ την 

εξϊτμιςη του νεροϑ που βρύςκεται ςτην φϑςη, κυρύωσ του θαλαςςινοϑ. 

Η υγραςύα μετριϋται ςε δϑο κλύμακεσ, την απόλυτη (η μϊζα του νεροϑ που 

βρύςκεται ςε ϋνα κυβικϐ μϋτρο αϋρα) και την ςχετικό (η ποςϐτητα του νεροϑ 

που περιλαμβϊνει ο αϋρασ προσ την μϋγιςτη ποςϐτητα νεροϑ που μπορεύ να 

ςυγκρατόςει χωρύσ το νερϐ να υγροποιηθεύ). 

Όταν λϋμε ότι ο αϋρασ ϋχει ςχετικό υγραςύα 100%, αυτό ςημαύνει ότι ο αϋρασ 

δεν μπορεύ να ςυγκρατόςει καθόλου επιπλϋον νερό, ενώ όταν λϋμε ότι ο αϋρασ 

ϋχει ςχετικό υγραςύα 50% αυτό ςημαύνει ότι ο αϋρασ μπορεύ να ςυγκρατόςει ϊλλο 

τόςο νερό όςο υπϊρχει όδη διαλυμϋνο υπό την μορφό υδρατμών. 

Οι ςυνθόκεσ ϊνεςησ για τον ανθρώπινο οργανιςμϐ βρύςκονται ςε ςχετικό 

υγραςύα μεταξϑ 40%~50%.Ποςοςτϊ υγραςύασ μικρϐτερα (ξηρό ατμϐςφαιρα) ό 

μεγαλϑτερα (υγρό ατμϐςφαιρα) απϐ τα παραπϊνω, δημιουργοϑν 

αιςθόματα δυςφορύασ. 

Σα προβλόματα που δημιουργεύ η υψηλό υγραςύα 

Ενώ η ξηραςύα δημιουργεύ αναπνευςτικϊ προβλόματα και ςτατικϐ 

ηλεκτριςμϐ, η υψηλό υγραςύα δημιουργεύ μια ςειρϊ απϐ προβλόματα ϐπωσ: 

 ανϊπτυξη μικρϐ-οργανιςμών και μυκότων που δημιουργοϑν αλλεργύεσ 
 πϐνουσ ςε ϊτομα που πϊςχουν απϐ αςθϋνειεσ και τραυματιςμοϑσ ςτον 

ςκελετϐ 
 δημιουργύα ό και επιδεύνωςη αςθενειών ϐπωσ τα αρθριτικϊ και οι 

ρευματιςμού 
 ανϊπτυξη μοϑχλασ ςτα δομικϊ ςτοιχεύα των κτιρύων που καταςτρϋφουν 

τισ βαφϋσ, τισ ξϑλινεσ επιφϊνειεσ ςτα δϊπεδα και τα ϋπιπλα, τα 
υφϊςματα κ.λπ. 
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Σα παραπϊνω προβλόματα αρχύζουν να εμφανύζονται ςε επύπεδα ςχετικόσ 

υγραςύασ τησ τϊξησ του 60% και οξϑνονται ϐςο αυξϊνεται η ςχετικό υγραςύα. 

 

 

Πωσ αφαιρεύται η υγραςύα από τον αϋρα 

Η υγραςύα μπορεύ να αφαιρεθεύ απϐ τον αϋρα με δϑο τρϐπουσ:  με ψϑξη, και με 

απορρϐφηςη. 

Αφύγρανςη με ψύξη 

Η ςχετικό υγραςύα εξαρτϊται απϐ την θερμοκραςύα του αϋρα.  Όςο υψηλϐτερη 

εύναι η θερμοκραςύα, τϐςο περιςςϐτερο νερϐ μπορεύ να ςυγκρατόςει ο αϋρασ. 

Σο φαινϐμενο τησ υγροπούηςησ ςτα τζϊμια του ςπιτιοϑ και του αυτοκινότου 

μασ, οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι ϐταν ο αϋρασ ακουμπϊ το κρϑο τζϊμι ψϑχεται, 

και αποβϊλει το νερϐ που περιϋχει επειδό δεν μπορεύ να το ςυγκρατόςει.  Η 

ψύξη του αϋρα για την αποβολό τησ υγραςύασ, εύναι η αρχό πϊνω ςτην οπούα 

ςτηρύζεται η αφύγρανςη. 

Αφύγρανςη με απορρόφηςη. 

Ϊνασ ϊλλοσ τρϐποσ αφαύρεςησ τησ υγραςύασ του αϋρα εύναι η απορρϐφηςη τησ 

υγραςύασ απϐ υδρϐφιλο υλικϐ που ϐταν ϋρθει ςε επαφό με αϋρα που περιϋχει 

υγραςύα κατακρατϊ την υγραςύα αυτόν. 
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Εύδη αφυγραντόρων 

Με βϊςη τισ δϑο παραπϊνω μεθϐδουσ αφϑγρανςησ, υπϊρχουν 2 ειδών 

αφυγραντόρων ςτην αγορϊ: 

1. Αφυγραντόρεσ με ψυκτικό κύκλωμα 

Οι αφυγραντόρεσ με ψυκτικϐ κϑκλωμα ψϑχουν τον αϋρα ςε ϋναν εναλλϊκτη και 

του αφαιροϑν την υγραςύα.  Η αρχό λειτουργύασ τουσ φαύνεται ςτο ακϐλουθο 

ςχόμα: 

  

 

Ο τϑποσ αυτϐσ αφυγραντόρα (που εύναι και ο πιο ςυνηθιςμϋνοσ ςτην αγορϊ) 

διαθϋτει ψυκτικϐ κϑκλωμα ύδιο με αυτϐ των κλιματιςτικών που περιλαμβϊνει 

ςυμπιεςτό, εκτονωτικό βαλβύδα και δϑο εναλλϊκτεσ θερμϐτητασ. 

Ο αϋρασ του χώρου ειςϋρχεται ςτον αφυγραντόρα, ψϑχεται, αποβϊλει την 

υγραςύα του και ςτη ςυνϋχεια αναθερμαύνεται και αποδύδεται και πϊλι ςτον 

χώρο ςε θερμοκραςύα ελϊχιςτα μεγαλϑτερη τησ αρχικόσ. 

http://airconditioninverter.gr/wp-content/uploads/2015/09/pos-leitoyrgei-o-afygrantiras.jpg
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Οι αφυγραντόρεσ με ςυμπιεςτό λειτουργοϑν πολϑ καλϊ ςε θερμοκραςύεσ ϊνω 

των 15°C, ςε χαμηλϐτερεσ ϐμωσ θερμοκραςύεσ δεν λειτουργοϑν ικανοποιητικϊ, 

γιατύ ο αϋρασ του χώρου εύναι όδη κρϑοσ (ϊρα ϋχει όδη αποβϊλλει μϋροσ 

τησ υγραςύασ του ςτουσ τούχουσ, τα παρϊθυρα και τα υπϐλοιπα δομικϊ ςτοιχεύα 

του κτιρύου) ενώ η διαφορϊ θερμοκραςύασ μεταξϑ ςτοιχεύου ψϑξησ και αϋρα 

μειώνεται, ϊρα δεν μπορεύ να επιτευχθεύ ικανοποιητικό ψϑξη. 

ε ακϐμη χαμηλϐτερεσ θερμοκραςύεσ, οι αφυγραντόρεσ με ςυμπιεςτό (ψυκτικϐ 

κϑκλο) ςταματοϑν την λειτουργύα τουσ για να κϊνουν απϐψυξη ώςτε να 

προςτατεϑςουν το ψυκτικϐ κϑκλωμα απϐ πϊγο. Ο χρϐνοσ απϐψυξησ μπορεύ 

ανϊλογα με τη θερμοκραςύα χώρου να φτϊςει και τα 2/3 του ςυνολικοϑ χρϐνου 

λειτουργύασ. 

  

2. Αφυγραντόρεσ απορρόφηςησ (desiccant)  

Οι αφυγραντόρεσ desiccant ςτηρύζονται ςτην αρχό τησ 

απορρϐφηςησ.  Διαθϋτουν ϋνα δύςκο με απορροφητικϐ υλικϐ (desiccant = 

ζεϐλιθοσ) που απορροφϊ την υγραςύα του αϋρα ςαν ςφουγγϊρι. Ϊνασ 

ανεμιςτόρασ αναγκϊζει τον αϋρα του χώρου να περϊςει μϋςα απϐ τον δύςκο με 

το απορροφητικϐ υλικϐ, ϐπου αφαιρεύται η υγραςύα. 

 

Ϊνα ϊλλο ρεϑμα αϋρα θερμαύνεται με την βοόθεια μιασ ηλεκτρικόσ αντύςταςησ 

και αποξηραύνει τον δύςκο με το απορροφητικϐ υλικϐ ώςτε η διαδικαςύα να 

επαναλαμβϊνεται ςυνεχώσ χωρύσ να επϋρχεται κορεςμϐσ του απορροφητικοϑ 

υλικοϑ και χωρύσ να απαιτεύται αντικατϊςταςη του. 

http://airconditioninverter.gr/wp-content/uploads/2015/09/arxi-leitoyrgias-afygrantira-desiccant.jpg
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Οι αφυγραντόρεσ desiccant παρουςιϊζουν μια ςειρϊ απϐ πλεονεκτόματα: 

 Εύναι πιο αποδοτικού και λειτουργοϑν πιο οικονομικϊ απϐ τουσ 
αφυγραντόρεσ με ςυμπιεςτό. 

 Αποδύδουν ϐλη την ενϋργεια που καταναλώνουν ςτον χώρο αυξϊνοντασ 
την θερμοκραςύα του. 

 Λειτουργοϑν πιο αθϐρυβα 
 Μποροϑν να λειτουργόςουν ςε χαμηλϐτερεσ θερμοκραςύεσ (χαμηλϐτερεσ 

των 15°C) 
 Δεν απαιτοϑν απϐψυξη κατϊ τη λειτουργύα τουσ. 
 Εύναι ελαφρϑτεροι. 
 Εύναι λιγϐτερο ευπαθεύσ. 

 

Εφαρμογϋσ των αφυγραντόρων 

Οι αφυγραντόρεσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν: 

 για να ρυθμύςουμε την υγραςύα του χώρου ςτισ επιθυμητϋσ ςυνθόκεσ 
ώςτε να αιςθανϐμαςτε πιο ϊνετα ςτον χώρο μασ. 

 για να απομακρϑνουμε την υγραςύα απϐ χώρουσ που δεν αερύζονται 
επαρκώσ (υπϐγεια, εξοχικϋσ κατοικύεσ κ.λπ.) 

 για να μειώςουμε την υγραςύα ςε χώρουσ που κατοικοϑν ϊτομα με 
αυξημϋνη ευαιςθηςύα ςτην υγραςύα (ρευματιςμού, αρθρύτιδεσ κ.λπ.) 

 για να επιταχϑνουμε το ςτϋγνωμα των ροϑχων ϐταν αυτϐ γύνεται μϋςα 
ςτο ςπύτι με ταυτϐχρονη αποφυγό αϑξηςησ τησ υγραςύασ του χώρου. 

 για να ςτεγνώςουμε χώρουσ που ϋχουν πλημμυρύςει (αφοϑ βεβαύωσ 
πρώτα απομακρϑνουμε το νερϐ) ό ϋχουν εμφανύςει μοϑχλα μετϊ απϐ 
μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα που δεν χρηςιμοποιόθηκαν. 

Σι να προςϋξετε πριν αγορϊςετε αφυγραντόρα 

την αγορϊ υπϊρχουν διαθϋςιμα πολλϊ μοντϋλα αφυγραντόρων απϐ διϊφορουσ 

καταςκευαςτϋσ, διαφορετικόσ ποιϐτητασ και τιμόσ. 

Για να επιλϋξετε τον κατϊλληλο αφυγραντόρα, πρώτα απϐ ϐλα θα πρϋπει να 

επιλϋξετε τον τϑπο αφυγραντόρα που καλϑπτει καλϑτερα τισ ανϊγκεσ ςασ. 

 Αν χρειϊζεςτε ϋναν αφυγραντόρα για χρόςη μϋςα ςτο ςπύτι όπου η 
θερμοκραςύα χώρου εύναι πϊντοτε μεγαλύτερη των 15°C, τότε μπορεύτε να 
επιλϋξετε αφυγραντόρα με ςυμπιεςτό που εύναι λύγο φθηνότεροσ από ϋναν 
αντύςτοιχο αφυγραντόρα desiccant. 

 Αν χρειϊζεςτε ϋναν αφυγραντόρα για μόνιμη τοποθϋτηςη ςε χώρο που δεν 
θερμαύνεται, τότε εύναι προτιμότερο να επιλϋξετε ϋναν αφυγραντόρα 
desiccant, ο οπούοσ θα λειτουργεύ καλύτερα και πιο αποδοτικϊ, 
καταναλώνοντασ λιγότερο ρεύμα.  Στην περύπτωςη αυτόν, θα πρϋπει 
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επύςησ να ςιγουρευτεύτε ότι ο αφυγραντόρασ που επιλϋγετε μπορεύ να 
ςυνδεθεύ μόνιμα ςτην αποχϋτευςη ώςτε να μην χρειϊζεται να αδειϊζει το 
δοχεύο ςυλλογόσ, και ότι διαθϋτει λειτουργύα auto-restart ώςτε να 
επανεκκινεύ μόνοσ του ςε περύπτωςη διακοπόσ ρεύματοσ. 

Αφοϑ επιλϋξετε τον τϑπο αφυγραντόρα, ςτη ςυνϋχεια θα πρϋπει να επιλϋξετε το 

μϋγεθοσ του. 

Οι αφυγραντόρεσ  διαςταςιολογοϑνται με βϊςη την ποςϐτητα τησ υγραςύασ που 

αφαιροϑν ανϊ εικοςιτετρϊωρο.  Ϊτςι υπϊρχουν αφυγραντόρεσ 10lt/24h (που 

μποροϑν να αφαιρϋςουν 10 λύτρα νερϐ ςε εικοςιτϋςερισ ώρεσ), 20lt /24h Κ.Ο.Κ. 

Ιδιαύτερη προςοχό θα πρϋπει να δώςετε ςτισ ςυνθόκεσ ςτισ οπούεσ ο 

καταςκευαςτόσ ορύζει την ικανϐτητα αφϑγρανςησ . 

Ένασ αφυγραντόρασ με ονομαςτικό (κατϊ δόλωςη του καταςκευαςτό) ικανότητα 

αφύγρανςησ 10lt/24h ςε θερμοκραςύα 30°C και ςχετικό υγραςύα 80% αποδύδει 

πολύ λιγότερο από ϋναν αφυγραντόρα που ϋχει την ύδια ονομαςτικό ικανότητα 

(10lt/24h) ςε θερμοκραςύα 20°C και ςχετικό υγραςύα 70%. 

Ωλλα πρϊγματα που θα πρϋπει να προςϋξετε, εύναι: 

 η ονομαςτικό κατανϊλωςη ςε W 
 όρια λειτουργύασ αφυγραντόρα (θερμοκραςύα και υγραςύα) 
 επύπεδο θορύβου 
 ύπαρξη ςυςτόματοσ προειδοπούηςησ γεμϊτου δοχεύου. 

Σϋλοσ, καλϐ εύναι να προτιμόςετε ϋναν αφυγραντόρα που διαθϋτει ςϑςτημα 

φύλτρων και ιονιςτό, ο οπούοσ εκτϐσ απϐ το να αφυγραύνει, θα καθαρύζει 

παρϊλληλα τον αϋρα του χώρου. 
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4) Αυτόνομη ϊρδευςη 
 
 
Εύναι η ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη η οπούα καθιςτϊ ουςιαςτικϊ και την 
ϊρδευςη αυτϐματη. Εκτϐσ απϐ τα ειδικϊ καλώδια, που εύναι για υπϐγεια 
τοποθϋτηςη και φρεϊτια η ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη περιλαμβϊνει τον 
προγραμματιςτό, τον αυτϐματο ηλεκτρομαγνητικϐ διακϐπτη και τισ 
ηλεκτροβϊνεσ. 
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Προγραμματιςτόσ ϊρδευςησ (computer) 
 
 

 
 
 
Ο προγραμματιςτόσ ϊρδευςησ (computer) εύναι το κϋντρο ελϋγχου του 
αυτϐματου ποτύςματοσ. όμερα οι προγραμματιςτϋσ ϊρδευςησ ϋχουν εξελιχθεύ 
πϊρα πολϑ, καθώσ η τεχνολογύα εξελύςςεται με ταχϑτατουσ ρυθμοϑσ. Ϊτςι εύναι 
πολϑ δϑςκολο να παρακολουθόςει κϊποιοσ ϐλουσ τουσ διαθϋςιμουσ. Με την 
χρόςη των οπτικών ινών και των micro-chip οι δυνατϐτητϋσ τουσ εύναι πλϋον 
τερϊςτιεσ. Παρϐλα αυτϊ οι τιμϋσ των προγραμματιςτών παραμϋνουν ςταθερϋσ 
και με κϊποιεσ τϊςεισ μεύωςησ ςε κϊποιουσ τϑπουσ. Σο γεγονϐσ οδηγεύ του 
καταςκευαςτϋσ των ςυςτημϊτων αυτϐματησ ϊρδευςησ ςτα κϊτωθι 
ςυμπερϊςματα: 
 
α. Με τη μεύωςη του κϐςτουσ τησ αυτϐματησ ϊρδευςησ ,ςε ςχετικϋσ τιμϋσ , το 
πελατολϐγιο τουσ διευρϑνεται ςημαντικϊ. 
β. Σα επιτεϑγματα που ϋχουν γύνει ςτον τομϋα τησ ϊρδευςησ μεγϊλων χώρων 
πραςύνου αρχύζουν και βρύςκουν εφαρμογό και κϊνουν ϋντονη την παρουςύα 
τουσ και ςτο χώρο τησ αυτϐματησ ϊρδευςησ ιδιωτικών χώρων πραςύνου. 
 
 
 
Οι ςϑγχρονοι πελϊτεσ εύναι ιδιαύτερα απαιτητικού απϐ τον καταςκευαςτό, διϐτι 
αρχύζουν και γνωρύζουν το αυτϐματο πϐτιςμα. Μερικού απϐ τουσ πελϊτεσ 
γνωρύζουν όδη αρκετϊ και μποροϑν να προςδιορύςουν τισ ανϊγκεσ τουσ γϑρο 
απϐ την αυτϐματη ϊρδευςη. υνεπώσ η εποχό που ϋνασ τϑποσ προγραμματιςτό 
μποροϑςε να ικανοποιόςει τισ απαιτόςεισ του μεγαλϑτερου μϋρουσ τησ 
ιδιωτικόσ αγορϊσ ϋχει πλϋον περϊςει. Ο καταςκευαςτόσ πρϋπει να εύναι 
ενόμεροσ ςτον τομϋα του αυτοματιςμοϑ και αν ςϋβεται τισ προτιμόςεισ του 
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πελϊτη. Πϊντωσ πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη πωσ αν και κϊποιοσ πελϊτησ μπορεύ να 
εύναι όδη χρόςτησ μικροηλεκτρονικών ςυςκευών μϋςα ςτο ςπύτι μπορεύ να μην 
εύναι ϋτοιμοσ να δεχθεύ την χρηςιμοπούηςη ενϐσ προγραμματιςτό ςτον κόπο του 
με μεγϊλεσ δυνατϐτητεσ. Ϊτςι λοιπϐν ςτην αγορϊ κυκλοφοροϑν 
προγραμματιςτϋσ οι οπούοι παρϐτι χρηςιμοποιοϑν προηγμϋνη τεχνολογύα η 
επικοινωνύα με τον χειριςτό γύνεται με μηχανικϐ τρϐπο (περιςτροφικοϑσ 
διακϐπτεσ, ςυρϐμενεσ επαφϋσ κ.τ.λ.). Αυτοϑ του τϑπου οι προγραμματιςτϋσ 
υςτεροϑν ςε ςχϋςη με τουσ πλόρωσ ηλεκτρονικοϑσ ςτο γεγονϐσ ϐτι 
περιορύζονται ςτισ λειτουργύεσ τουσ και εύναι και ακριβϐτεροι. Μια νεϐτερη 
απαύτηςη ςτο χώρο εύναι η δημιουργύα προγραμματιςτών με τη δυνατϐτητα 
επϋκταςησ τησ βαςικόσ μονϊδασ. Με το προώϐν αυτϐ ο καταςκευαςτόσ μπορεύ να 
καλϑψει τισ ανϊγκεσ του πελϊτη τμηματικϊ, διευκολϑνοντασ τον ϋτςι ςε μια 
διαχρονικό επϋνδυςη. Ακϐμα με τϋτοιου εύδουσ προγραμματιςτϋσ μποροϑν να 
καλυφθοϑν και δευτερεϑοντεσ υδατικϋσ ανϊγκεσ. 
 
 
Α. Η επιλογό των ηλεκτρικών αγωγών θα πρϋπει να γύνει βϊςη των απωλειών 
τησ ϋνταςησ ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ. Σα καλώδια χρηςιμοποιοϑνται για τη 
μεταφορϊ ηλεκτρικοϑ ςόματοσ απϐ τον προγραμματιςτό ςτισ ηλεκτροβϊνεσ. 
Όπωσ ϋχει αναφερθεύ τα καλώδια εύναι ειδικών προδιαγραφών (π.χ. Paige USA, 
NYY κ.λπ.)και ϋχουν τη δυνατϐτητα να τοποθετηθοϑν απευθεύασ ςτο ϋδαφοσ 
χωρύσ κϊποια πρϐςθετη προςταςύα. Σα καλώδια πρϋπει να τοποθετοϑνται κϊτω 
απϐ τουσ ςωλόνεσ για να προςτατεϑονται απϐ τυχϐν φθορϋσ και να 
ανιχνεϑονται εϑκολα ςε περύπτωςη βλϊβησ. Η ςϑνδεςη των καλωδύων με την 
ηλεκτροβϊνα πρϋπει να εύναι ϐςο το δυνατϐ ςτεγανό ώςτε να αποφευχθεύ η 
πιθανϐτητα βραχυκυκλώματοσ. 
 
Β. Η επιλογό των ηλεκτοβανών εξαρτϊται: 

1. Απϐ την ποςϐτητα του νεροϑ ςε m3/hr που παρϋχεται ςτο δύκτυο 
(3/4΄΄,1΄΄,1,5΄΄,2΄΄ κ.λπ.) 

2. Απϐ το εύδοσ τησ ϊρδευςησ (pop up ό ςταλακτόρεσ κ.λπ.) που αρδεϑει ο 
ςυγκεκριμϋνοσ τομϋασ. 

3. Απϐ την πύεςη του δικτϑου, μπορεύ να απαιτοϑνται αντιπληγματικϋσ 
ηλεκτροβϊνεσ. 

 
Γ. Η επιλογό των φρεατύων μϋςα ςτα οπούα τοποθετοϑνται οι ηλεκτροβϊνεσ 
εξαρτϊται κυρύωσ απϐ το ςϑςτημα ϊρδευςησ (πρωτεϑων αγωγϐσ ό collector). 
την πρώτη περύπτωςη χρηςιμοποιοϑνται ςυνόθωσ ςτρογγυλϊ φρεϊτια μύασ ό 
δϑο ηλεκτροβανών ενώ ςτην δεϑτερη περύπτωςη χρηςιμοποιοϑνται μεγϊλα 
παραλληλϐγραμμα φρεϊτια ϐπου τοποθετεύται το κολεκτϋρ με τισ 
ηλεκτροβϊνεσ. 
 
Αυτόματοσ ηλεκτρομαγνητικόσ διακόπτησ 
 
Ο αυτϐματοσ ηλεκτρομαγνητικϐσ διακϐπτησ η ρελϋ, εύναι ηλεκτρομαγνητικό 
διϊταξη η οπούα ενεργοποιεύται απϐ κϊποια εντολό, και την οπούα μετατρϋπει ςε 
μύα ϊλλη. Φρηςιμοποιεύται ςυνόθωσ για την εκκύνηςη τησ αντλύασ μϋςω εντολόσ 
που παύρνει απϐ τον προγραμματιςτό. Η εντολό δύνεται με χαμηλόσ ϋνταςησ 
ηλεκτρικϐ ςόμα. 
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Ηλεκτροβϊνα  

 

 
Η ηλεκτροβϊνεσ εύναι ϋνα κομβικϐ κομμϊτι ςτην αυτϐματη ϊρδευςη. Η 
ηλεκτροβϊνα εύναι μύα βϊνα ό κρουνϐσ τησ οπούασ η λειτουργύα εύναι αυτϐματη 
που επιτρϋπει ό ϐχι την ροό του νεροϑ μϋςα ςτον αγωγϐ. 
Φωρύζονται ςε δϑο κατηγορύεσ ανϊλογα με τον τρϐπο ενεργοπούηςησ και 
λειτουργύασ τουσ ςε υδραυλικϋσ και ηλεκτρικϋσ. τισ υδραυλικϋσ ϐταν μια εντολό 
μεταφϋρεται απϐ τον προγραμματιςτό ςτην βϊνα τϐτε μϋςω ενϐσ 
μικροςωληνύςκου με νερϐ και αςκώντασ υδραυλικό πύεςη ϋχοντασ ϋτςι την 
λειτουργύα τησ αυτϐματησ βϊνασ. (hydraulic system). την ηλεκτρικϋσ βϊνεσ η 
εντολό απϐ τον προγραμματιςτό μεταφϋρεται με ηλεκτρικϐ ςόμα χαμηλόσ 
τϊςησ 24V (electric system). Οι υδραυλικϋσ βϊνεσ δεν εύναι διαδεδομϋνεσ και για 
αυτϐ δεν θα μασ απαςχολόςουν περιςςϐτερο. 
 
Οι ηλεκτροβϊνεσ αποτελοϑνται απϐ τα εξόσ τμόματα: 
 
Α. Σον κορμϐ ό κϋλυφοσ. 
 
Β. Σο διϊφραγμα, δηλαδό μια μεμβρϊνη οπούα εμποδύζει τη δύοδο του νεροϑ 
μϋςα απϐ την βϊνα. την πϊνω πλευρϊ του διαφρϊγματοσ υπϊρχει ϋνα ελατόριο 
που ενεργοποιεύ βοηθητικϊ την φϊςη του κλειςύματοσ τησ βϊνασ. 
 
Γ. Σο πηνύο, το οπούο ϐταν δϋχεται την επύδραςη του ηλεκτρικοϑ ςόματοσ, δρα 
ωσ μαγνότησ με αποτϋλεςμα ο πυρόνασ που βρύςκεται μϋςα ςτο πηνύο να 
αναςηκώνεται αφόνοντασ ϋνα μικρϐ ϊνοιγμα, μια μικρό δύοδο ςτο καπϊκι τησ 
ηλεκτροβϊνασ. Μϋςα απϐ αυτό τη δύοδο γύνεται δυνατό η ροό του νεροϑ. Αν το 
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ηλεκτρικϐ ςόμα το οπούο μεταφϋρεται απϐ τον προγραμματιςτό μϋςω 
καλωδύου, ςταματόςει, τϐτε το πηνύο απομαγνητύζεται και ο πυρόνασ 
επιςτρϋφει ςτην αρχικό θϋςη του με αποτϋλεςμα να ςταματϊει η διϋλευςη του 
νεροϑ. Βαλβύδα εξαϋρωςησ και χειροκύνητησ λειτουργύασ. Εύναι το ςϑςτημα που 
επιτρϋπει την χειροκύνητη λειτουργύα τησ βϊνασ. Θα πρϋπει να δύνεται ιδιαύτερη 
προςοχό ςτην βαλβύδα αυτό γιατύ αν δεν εύναι καλϊ κλειςμϋνη η ηλεκτροβϊνα 
δεν λειτουργεύ αυτϐματα. 
Η επιλογό του ςημεύου τοποθϋτηςησ τησ ηλεκτοβϊνασ εύναι αποτϋλεςμα πολλών 
παραγϐντων και διαφϋρει απϐ δύκτυο ςε δύκτυο. Σο ςωςτϐ εύναι να 
τοποθετεύται ςτην μϋςη του δικτϑου το οπούο εξυπηρετεύ , διαιρώντασ το ςε δϑο 
ύςα τμόματα. Με τον τρϐπο αυτϐ επιτυγχϊνεται καλϑτερο αποτϋλεςμα αφοϑ 
υπϊρχει μεύωςη των απωλειών, λιγϐτερα εξαρτόματα, ςωςτϐτερη και ποιο 
ομοιϐμορφό πύεςη ςτουσ εκτοξευτϋσ. Ϊνα ακϐμα κριτόριο ςτην επιλογό του 
ςημεύου τοποθϋτηςησ τησ ηλεκτροβϊνασ εύναι και η εϑκολη πρϐςβαςη ςε αυτό 
για τυχϐν επιςκευό η ςυντόρηςη. Οι ηλεκτροβϊνεσ πρϋπει να τοποθετοϑνται 
μϋςα ςε ειδικϊ φρεϊτια με χαλύκι ςτον πυθμϋνα για καλϑτερη απορροό. 
 
το κομμϊτι τησ επιλογόσ τησ ηλεκτροβϊνασ θα πρϋπει να ληφθοϑν υπϐψη: 
 
Α. Η αξιοπιςτύα. 
Οι ηλεκτροβϊνεσ εύναι αξιϐπιςτεσ ϐταν ανούγουν και κλεύνουν με αςφϊλεια τη 
ςτιγμό που θα ζητηθεύ. Για να εύναι δυνατϐ αυτϐ οι ηλεκτροβϊνεσ και ειδικϊ το 
διϊφραγμα πρϋπει να αποτελοϑνται απϐ υλικϊ καλόσ ποιϐτητασ. 
 
Β. Αντιπληγματικό προςταςύα. 
Πρϋπει να ϋχουν ομαλϐ και αργϐ ϊνοιγμα και κλεύςιμο , ώςτε να αποφεϑγεται το 
υδραυλικϐ πλόγμα. 
 
Γ. Εϑκολη ςυντόρηςη. 
Πρϋπει να αποτελεύται ϐςο το δυνατϐν απϐ λιγϐτερα τμόματα χωρύσ πολλϋσ 
βύδεσ για την εϑκολη ςυντόρηςη και επιςκευό. 
 
Δ. ωςτό επιλογό μεγϋθουσ. 
Εύναι ϋνα ςημεύο που θα πρϋπει να δύνεται ιδιαύτερη προςοχό. Για τη ςωςτό 
επιλογό θα πρϋπει πρώτα απϐ ϐλα να εύναι γνωςτό η παροχό του δικτϑου. 
Κατϐπιν χρηςιμοποιώντασ τουσ ςχετικοϑσ πύνακεσ, μπορεύ να επιλεχθεύ απϐ 
ειδικοϑσ πύνακεσ το κατϊλληλο μϋγεθοσ λαμβϊνοντασ υπϐψη τα τεχνικϊ 
(απώλειεσ τριβών μϋςα απϐ την βϊνα) και οικονομικϊ κριτόρια. την 
περύπτωςη που η παροχό του δικτϑου εύναι μεγαλϑτερη απϐ αυτό που απαιτοϑν 
οι εκτοξευτϋσ και οι ηλεκτροβϊνεσ πρϋπει να ϋχουν ςϑςτημα ελϋγχου ροόσ (flow 
control), ώςτε να εύναι δυνατό η ρϑθμιςη τησ απαιτοϑμενησ παροχόσ. Εϊν 
επιπροςθϋτωσ υπϊρχουν μεγϊλεσ διαφορϋσ ςτην πύεςη μεταξϑ των διαφϐρων 
τμημϊτων του δικτϑου, εύναι καλϐ να χρηςιμοποιοϑνται ηλεκτροβϊνεσ που να 
ϋχουν τη δυνατϐτητα ρϑθμιςησ πύεςησ (pressure regulator), ϋτςι ώςτε να 
επιτυγχϊνεται η μεγαλϑτερη δυνατό ομοιομορφύα ςτην πύεςη των διαφϐρων 
τμημϊτων. 
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5) Υωτιςμόσ  
 
Επιλογό φωτιςμού με LED ταινύεσ 
 

 
 
Δύοδοι εκπομπόσ φωτόσ 
 
Σα LED (δύοδοι εκπομπόσ φωτϐσ, ςτα ελληνικϊ) λειτουργοϑν τελεύωσ 

διαφορετικϊ απϐ τουσ γνωςτοϑσ ςε ϐλουσ μασ λαμπτόρεσ νόματοσ, τουσ 

λαμπτόρεσ εκκϋνωςησ και τουσ λαμπτόρεσ φθοριςμοϑ. Μπορεύ οι περιςςϐτεροι 

απϐ εμϊσ να νομύζουμε ϐτι πρϐκειται για μια εφεϑρεςη αιχμόσ των τελευταύων 

ετών , ϐμωσ, ωσ ςυνόθωσ , η ιςτορύα εύναι λύγο διαφορετικό. 

Όλα ξεκύνηςαν το 1907 ϐταν ο Henry Joseph Round παρατόρηςε ϐτι αν διϋλθει 

ςυνεχϋσ ρεϑμα ςε ϋνα κομμϊτι απϐ ανθρακοϑχο πυρύτιο (SiC) εκπϋμπεται φωσ. 

Σο φαινϐμενο ονομϊζεται ηλεκτροφωτεινϐτητα. Δυςτυχώσ ,ϐμωσ ,το φωσ που 

εκπϋμφθηκε όταν τϐςο πολϑ αμυδρϐ για να ϋχει πρακτικό εφαρμογό που η 

εφεϑρεςη ϋμεινε για πολλϋσ δεκαετύεσ ςτο ρϊφι. αρϊντα χρϐνια αργϐτερα, 

κϊπου ςτα μϋςα του 1950 , Βρετανού επιςτόμονεσ επανϋλαβαν τα πειρϊματα με 

χρόςη ημιαγωγοϑ απϐ αρςενικοϑχο γϊλλιο, αυτϊ οδόγηςαν ςτο πρώτο LED ςτισ 

αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 60. Σα πρώτα αυτϊ LED παρόγαγαν υπϋρυθρο φωσ και 

χρηςιμοποιοϑνταν ςε αιςθητόρεσ και φωτο-ηλεκτρικϊ κυκλώματα. 

Η αρχό εύχε γύνει και ςϑντομα (το 1962) εμφανύζονται τα πρώτα LED ορατοϑ 

φωτϐσ. Ϋταν κϐκκινα και ϐχι ιδιαύτερα αποτελεςματικϊ. Σο 1970 παρϊγονται 

πρϊςινα LED και ςτην αγορϊ κϊνει την εμφϊνιςη του το πρώτο ψηφιακϐ ρολϐι, 

το "Pulsar Time Computer",  το οπούο αντύ για τουσ γνωςτοϑσ «δεύκτεσ» ςτην 

οθϐνη, εύχε ενδεύξεισ με χρόςη LED. ϑντομα ακολοϑθηςαν και τα LED κύτρινου 

χρώματοσ. Σο κύτρινο χρώμα επιτεϑχθηκε αρχικώσ με ςυνδυαςμϐ κϐκκινων και 
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πρϊςινων LED τοποθετημϋνων δύπλα - δύπλα ώςτε απϐ το ςυνδυαςμϐ τουσ να 

προκϑπτει το κύτρινο. Αργϊ αλλϊ ςταθερϊ οι επιςτόμονεσ πειραματύζονται με 

διϊφορα ημιαγώγιμα υλικϊ και γϑρω ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1980 με την 

χρόςη ημιαγωγοϑ απϐ αρςενιοϑχο φωςφύδιο του γϊλλιου και 

αλουμινύου,(GaAl/AsP) αυξϊνουν κατϊ 50 περύπου φορϋσ την εκπομπό του 

φωτϐσ. Σα "λαμπρϊ" αυτϊ LED παρϊγονται ςτην αρχό ςε χρώμα κϐκκινο και 

μετϊ απϐ λύγο ςε κύτρινο και πρϊςινο. Περαιτϋρω βελτύωςη τησ απϐδοςησ 

επιτυγχϊνεται με ημιαγωγοϑσ απϐ αρςενιοϑχο φωςφύδιο του άνδιου- γϊλλιου 

και αλουμινύου,(InGaAl/AsP). Εύναι τα πρώτα "υπϋρλαμπρα" LED, ενώ κϊνουν 

και την εμφϊνιςη τουσ τα πρώτα μπλε. Φρηςιμοποιοϑςαν ανθρακοϑχο πυρύτιο 

αλλϊ η εκπομπό όταν πολϑ αμυδρό.  

Η μεγϊλη επανϊςταςη ϐμωσ ςτην ιςτορύα των LED θα γύνει ςτα μϋςα τισ 

δεκαετύασ του 90. Με χρόςη ημιαγωγών απϐ αζωτοϑχο γϊλλιο (GaN) 

δημιουργοϑνται τα υπϋρλαμπρα μπλε LED. Αυτϊ οδόγηςαν και ςτα λευκϊ LED, 

ϐπου το μπλε φωσ διερχϐμενο απϐ μια ςτρώςη φωςφϐρου απορροφϊται και 

επανεκπϋμπεται ςαν λευκϐ φωσ. 

Απϐ τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 2000 και μετϊ η εξϋλιξη εύναι ξϋφρενη. Οι 

τεχνολογύεσ αναπτϑςςονται γρηγορϐτερα ακϐμα και απϐ τισ τεχνολογύεσ 

επεξεργαςτών ηλεκτρονικών υπολογιςτών. Η εκπομπό φωτϐσ ανϊ LED 

αυξόθηκε κατϊ μϋςο ϐρο περύπου 450 φορϋσ. 

 

Σα πλεονεκτόματα των LED 

Σα led ϋχουν πολλϊ πλεονεκτόματα και πολϑ λύγα μειονεκτόματα. Ο λϐγοσ που 

επϋλεξα τα LED για τον φωτιςμϐ τησ εγκατϊςταςησ. 

1. Ϊχουν πολϑ μικρϐ μϋγεθοσ και εύναι πολϑ ευϋλικτα και εϑκολο να 

τοποθετηθοϑν 

2. Ϊνα ςημαντικό πλεονϋκτημα των led που βοηθϊει την τςϋπη μασ, εύναι ϐτι 

παρϊγουν περιςςϐτερο φωσ απϐ ϐλεσ τισ ϊλλεσ λϊμπεσ, ανϊ watt. 

3. Ϊχουν καλϑτερη κατευθυντικϐτητα και λιγϐτερη διϊχυςη. 

4. Σα led ςε αντύθεςη με τουσ λαμπτόρεσ φθοριςμού, δεν εύναι εϑθραυςτα: 

αντϋχουν τουσ κραδαςμοϑσ και τυχϐν καταπονόςεισ. 

5. Επύςησ ςε αντύθεςη με τισ λϊμπεσ οικονομύασ, τα led δεν περιϋχουν 

επικύνδυνα τοξικϊ υλικϊ. 

6. Βγαύνουν ςε πληθώρα χρωμϊτων δύνοντϊσ μασ ϋτςι τη δυνατϐτητα να 

χρηςιμοποιόςουμε διαφορετικϊ χρώματα ςε διϊφορα ςημεύα του χώρου 

μασ.  

7. Δεν θερμαύνονται: ϐςο φωσ και να βγϊζουν, παραμϋνουν ςχετικϊ κρϑα. 

8. Ϊχουν τερϊςτια διϊρκεια ζωόσ: αντϋχουν απϐ 35000 - 50000 ώρεσ 

http://coolweb.gr/lampes-led-vs-oikonomias/
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Σροφοδοςύα LED ταινύεσ ςτην εγκατϊςταςη 

 

Για την τροφοδοςύα τησ εγκατϊςταςησ χρημοπούηςα 12 ςειρϋσ LED ταινύεσ. To 

κϊθε μϋτρο (m) ςτην ταινύα ϋχει ιςχϑ 10Watt. 

Η κϊθε ςειρϊ εύναι απϐ 4m, δηλαδό 4x12=48m. 

To κϊθε μϋτρο ςτην ταινύα ϋχει ιςχϑ 10W, ϋχουμε 48m ταινύα ϊρα 

10x48=480W ιςχϑ ϋχουν οι LED ταινύεσ ςτην εγκατϊςταςη.  

  

Για την τροφοδοςύα τουσ χρειϊζεται 12V DC κϊτι το οπούο δεν ϋχω απ’ ευθεύασ 

από τον κεντρικό πύνακα. Θα χρειαςτώ τροφοδοτικό για την λειτουργύα τουσ. 

 

Σροφοδοτικό  

Σο τροφοδοτικϐ εύναι μύα ηλεκτρονικό ςυςκευό (εξωτερικό ό εςωτερικό) που 
μετατρϋπει την τϊςη του δικτϑου (220 ό 110 Volt) ςτην απαιτοϑμενη τϊςη και 
τϑπο ρεϑματοσ (εναλλαςςϐμενο ό ςυνεχϋσ) που εύναι κατϊλληλο για τη 
λειτουργύα μιασ ηλεκτρονικόσ ςυςκευόσ. Για τη λειτουργύα των ηλεκτρονικών 
ςυςκευών απαιτεύται ςυνόθωσ ςυνεχόσ τϊςη. Σα δύκτυα διανομόσ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ παρϋχουν εναλλαςςϐμενη τϊςη. Για το λϐγο αυτϐ οι 
ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ φϋρουν ενςωματωμϋνη μια διϊταξη που κϊνει τη 
μετατροπό και λϋγεται τροφοδοτικϐ (power supply). 

Ϊνα απλϐ τροφοδοτικϐ αποτελεύται απϐ τϋςςερα εξαρτόματα: 

 Μεταςχηματιςτόσ: Ανυψώνει ό υποβιβϊζει την ac τϊςη, ανϊλογα με τη τιμό 
τησ dc τϊςησ που θϋλουμε. 

 Ανορθωτόσ: Καταργεύ τισ αρνητικϋσ ημιπεριϐδουσ τησ ac τϊςησ. 

 Υύλτρο: Εξομαλϑνει τισ κυματώςεισ τησ ανορθωμϋνησ τϊςησ. 

 ταθεροποιητόσ: Διατηρεύ τη dc τϊςη ςταθερό, ανεξϊρτητα απϐ την 
αντύςταςη τησ τροφοδοτοϑμενησ βαθμύδασ. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/Volt
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AF%CE%BB%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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Σροφοδοτικϐ Ρυθμιζϐμενο (Switching) 150 Watt 12 Volt με δυνατϐτητα 

ρϑθμιςησ απϐ 10.8 ϋωσ 13.2 Volt. 

Κατϊλληλο για Σαινύεσ LED - ποτϊκια MR16 και MR11 - Προβολεύσ LED 12 

Volt - Λαμπτόρεσ G4 και ϊλλεσ εφαρμογϋσ οι οπούεσ χρειϊζονται 12 Volt DC 

Σροφοδοςύα. 

Δεν πρϋπει να φορτώνουμε το τροφοδοτικϐ με την μϋγιςτη ιςχϑ του, θα 

πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον 20% χαμηλϐτερο απϐ το μϋγιςτο φορτύο που 

μπορεύ να αντϋξει για την ςωςτό και μακροχρϐνια λειτουργύα του. 

Για τον λϐγο αυτϐ επϋλεξα 5 τροφοδοτικϊ με ιςχϑ 750Watt, η ιςχϑσ που 

απαιτεύται απϐ την εγκατϊςταςη εύναι 480Watt. Ϊτςι μούραςα το φορτύο 

μου ςε μύα αναλογύα η οπούα δεν καταπονεύ τα τροφοδοτικϊ μου.    

 

 

 

 

 

 

 



Αυτϐματοσ ϋλεγχοσ θερμοκηπύου 
 

Μόγας Θωμάς 
 

50 

6) Ηλεκτρονικόσ μετρητόσ κατανϊλωςησ ρεύματοσ 

Οι ηλεκτρονικού μετρητϋσ ενϋργειασ  αποτελοϑν την ιδανικό λϑςη για οικιακϋσ 

εφαρμογϋσ και μικρϋσ εγκαταςτϊςεισ καθώσ εύναι εξαιρετικϊ οικονομικού, με 

μικρϋσ διαςτϊςεισ και δυνατϐτητα μϋτρηςησ απευθεύασ ϋωσ 40 Α. 

Σι προςφϋρουν οι μετρητϋσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

Ϊνασ μετρητόσ ενϋργειασ παρϋχει πληροφορύεσ ανϊ πϊςα ςτιγμό για το ςϑνολο 
ό  μεμονωμϋνα κομμϊτια του εξοπλιςμοϑ, να ςυγκρύνετε τον εξοπλιςμϐ ςασ, να 
αποφϑγετε διαρροϋσ ενϋργειασ, να αποκαλϑψετε υπερκαταναλώςεισ ενϋργειασ, 
να αποφϑγετε δαπανηρϋσ αυξόςεισ ζότηςησ ιςχϑοσ, ακϐμα και να ελϋγξετε την 
δραςτικϐτητα προώϐντων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ που μπορεύ να θϋλετε να 
χρηςιμοποιόςετε. Επύςησ, προςφϋρει λεπτομερό ανϊλυςη τησ ενϋργειασ ςε κϊθε 
εξοπλιςμϐ, ςε οποιοδόποτε κτύριο, ακϐμη και μακριϊ απϐ την επιχεύρηςό ςασ, 
ανϊ πϊςα ςτιγμό, απϐ την ϊνεςη του προςωπικοϑ ςασ υπολογιςτό ό την κινητό 
ςυςκευό. Με τη βοόθεια εξειδικευμϋνου λογιςμικοϑ, μπορεύτε να δεύτε πϐςη 
ενϋργεια χρηςιμοποιόςατε, τι ςασ κϐςτιςε, και τι κϐςτιςε ςτο περιβϊλλον, και 
αυτϐ για οποιαδόποτε χρονικό περύοδο ζητόςετε. Μπορεύτε επύςησ να 
παρατηρόςετε την κατανϊλωςη και την απϐδοςη τησ ενϋργειασ ςασ, ανϊ ώρα, 
ημϋρα ό οποιοδόποτε ςενϊριο ςασ εξυπηρετεύ, καθώσ επύςησ και να ςυγκρύνετε 
μύα δεδομϋνη περύοδο με μύα παρϐμοια ςτο κοντινϐ παρελθϐν. 

Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Οι μετρητϋσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςε μονοφαςικϋσ και τριφαςικϋσ 

εφαρμογϋσ . Διαθϋτουν οθϐνη υγρών κρυςτϊλλων LCD με μεγϊλα ευανϊγνωςτα 

ψηφύα και εξαιρετικϊ μικρϋσ διαςτϊςεισ με πλϊτοσ 1 ςτοιχεύου για τη 

μονοφαςικό ϋκδοςη και 3 ςτοιχεύων για την τριφαςικό. Επιπλϋον, ϋχουν μεγϊλη 

αντοχό ςε θερμοκραςύεσ περιβϊλλοντοσ, γεγονϐσ που επιτρϋπει την 

εγκατϊςταςό τουσ ςε πολλϋσ τοποθεςύεσ.  

υνδεςμολογύα 
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7) Ανανϋωςη του αϋρα 

 Εξαεριςμόσ  

Όπωσ καταλαβαύνουμε και απϐ την ύδια τη λϋξη, εξαεριςμϐσ εύναι η ανανϋωςη 

του αϋρα με φυςικϐ η τεχνητϐ τρϐπο μϋςα ςε ϋνα χώρο. Υυςικϐ ό ελεϑθερο 

εξαεριςμϐ ϋχουμε ϐταν π.χ. ανούξουμε τα παρϊθυρα ςτο ςπύτι μασ. Αυτϐ βϋβαια 

ύςωσ εύναι αρκετϐ για ϋνα ςπύτι, για ϐλεσ ϐμωσ τισ ϊλλεσ περιπτώςεισ, ο 

εξαεριςμϐσ πρϋπει να γύνεται με τεχνητϐ τρϐπο, δηλαδό, αφοϑ μελετόςουμε την 

περύπτωςη, να εγκαταςτόςουμε ϋνα ςϑςτημα που θα εξαςφαλύζει τον χώρο που 

μασ ενδιαφϋρει με εξαναγκαςμϋνη ροό αϋρα.   Ϊτςι, αναπτϑχθηκε η τεχνικό του 

εξαεριςμοϑ, που ο ςκοπϐσ εύναι η μελϋτη και η επιλογό των κατϊλληλων μϋςων ( 

φυγοκεντρικών η αξονικών ανεμιςτόρων -αεραγωγών -τϑπου ςτομύων κ.λπ. ) 

ανϊλογα με τισ ιδιαιτερϐτητεσ κϊθε εγκατϊςταςησ.  Και αναφερϐμαςτε ςε 

ιδιαιτερϐτητεσ κϊθε εγκατϊςταςησ εξαεριςμοϑ, γιατύ χρειαζϐμαςτε για την 

απαγωγό καπνερών απϐ την εςτύα μαγειρϋματοσ ενϐσ εςτιατορύου και 

διαφορετικϐ για την ανανϋωςη του αϋρα ς' ϋνα γραφεύο.  Σι εύναι και πωσ 

επιλϋγουμε ϋνα εύδοσ ανεμιςτόρα ; Η μεταφορϊ του αϋρα γύνεται με ανεμιςτόρεσ 

που εύναι ϋνα εύδοσ ςτροβιλομηχανών και μϋςω ςυςτημϊτων αεραγωγών . 

Διακρύνονται ςε δϑο κϑριεσ κατηγορύεσ: τουσ φυγοκεντρικούσ και τουσ 

αξονικούσ.  
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Υυγοκεντρικού ανεμιςτόρεσ  

Με κλύςη πτερυγύων προσ τα εμπρϐσ :Δύνουν μεγαλϑτερη πύεςη (μεγαλϑτερο 

μονομετρικϐ ϑψοσ )για τον αυτϐ αριθμϐ ςτροφών και την αυτό παροχό αϋρα. 

Εύναι οι  πλϋον κατϊλληλοι για επαγωγό καπνερών, απϐ χώρουσ μαζικόσ 

εςτύαςησ ,βιομηχανοςτϊςια, χυτόρια  κ.λπ. . Λϐγω τησ ςχετικϊ μεγϊλησ πύεςησ 

που αναπτϑςςουν ςε ςυςτόματα φιλτραρύςματοσ και καθαροϑ 

αϋρα.  Υυγοκεντρικού ανεμιςτόρεσ με κλύςη πτερυγύων προσ τα πύςω 

:Φρηςιμοποιοϑνται ςε περιπτώςεισ ανϊλογεσ με αυτϋσ των ανεμιςτόρων με 

εμπροςθϐκλινη πτερωτό, ϐταν χρειαζϐμαςτε ςχετικϊ μεγϊλεσ ποςϐτητεσ 

παροχόσ αϋρα .  Υυγοκεντρικοϑσ ανεμιςτόρεσ με πτερϑγια ευθϑγραμμα, 

χρηςιμοποιοϑμε ςε περιπτώςεισ που μϋςω του αϋρα θϋλουμε να μεταφϋρουμε 

ςτερεϊ υλικϊ ϐπωσ πριονύδι κ.λπ. Λειτουργοϑν ςε υψηλϐ αριθμϐ ςτροφών, 

επιτυγχϊνοντασ πολϑ υψηλϋσ μανομετρικϋσ πιϋςεισ. Υυγοκεντρικού ανεμιςτόρεσ 

με πτερωτό πολϑφυλλη τϑπου διπλόσ αναρρϐφηςησ , χρηςιμοποιοϑμε για τον 

εξαεριςμϐ αιθουςών -χώρων ςυναθρούςεων κ.λπ. Ϊχουν υψηλϋσ αποδϐςεισ  ςε 

ςχϋςη με την ιςχϑ τουσ ςε κυβικϊ μϋτρα ανϊ ώρα αλλϊ χαμηλϐ μονομετρικϐ 

ϑψοσ γι’ αυτϐ και η μελϋτη τησ εγκατϊςταςησ τουσ πρϋπει να λαμβϊνει υπϐψη 

ϐλουσ τουσ παρϊγοντεσ πτώςησ τησ πύεςησ ςτουσ αεραγωγοϑσ. Επειδό 

λειτουργοϑν μϐνο μϋςα ςε κιβώτια ηχομονωμϋνα (αερομπϐξ FAN SECTION 

F/S) παρϊγουν το μικρϐτερο ποςοςτϐ θορϑβου. 

Οι αξονικού ανεμιςτόρεσ  

Εύναι κατϊλληλοι για μεγϊλεσ παροχϋσ αϋρα με μικρϐ μονομετρικϐ ϑψοσ, 

απαιτοϑν λιγϐτερο χώρο εγκατϊςταςησ, ϋχουν υψηλϐ βαθμϐ απϐδοςησ ςε 

ςχϋςη με την καταναλιςκϐμενη ιςχϑ, ϐμωσ παρϊγουν περιςςϐτερο θϐρυβο. 

Λϐγω τησ εϑκολησ εγκατϊςταςησ τουσ εύναι κατϊλληλοι για πϊρα πολλϋσ 

χρόςεισ, απϐ μικρϋσ αύθουςεσ, καφενεύα, γραφεύα κ.λπ. ϋωσ μεγϊλουσ χώρουσ , 

αποθόκεσ, εργοςτϊςια κ.λπ. Για ειδικϋσ περιπτώςεισ διαμορφώθηκαν ειδικϋσ 

καταςκευϋσ με επύκλινα πτερϑγια που ϋχουν πολϑ ψηλϐ βαθμϐ απϐδοςησ ςε 

χαμηλϐ αριθμϐ ςτροφών και εύναι κατϊλληλοι για ζωοτεχνικϋσ μονϊδεσ, 

θερμοκόπια, μονϊδεσ βιολογικοϑ καθαριςμοϑ κ.λπ. Για την αντιμετώπιςη τησ 

διϊβρωςησ απϐ την υγραςύα απαιτεύται η καταςκευό πτερωτόσ απϐ ανοξεύδωτο 

χϊλυβα και του πλαιςύου απϐ ςκληρϐ θερμοπλαςτικϐ υλικϐ ώςτε να αντϋχει και 

ςτισ πιο αντύξοεσ ςυνθόκεσ. Όταν ςε εγκατϊςταςη χρειαςτοϑμε περιςςϐτερουσ 

απϐ ϋναν ανεμιςτόρα τϐτε μποροϑμε να τουσ διατϊξουμε εν παραλλόλωσ η εν 

ςειρϊ. Για την κατϊ ςειρϊ διϊταξη παύρνουμε την ϊθροιςη των δυο ροών για την 

ύδια ςυνολικό διαφορϊ πιϋςεωσ. 
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8)Έλεγχοσ θερμοκραςύασ και υγραςύασ με arduino 

Ειςαγωγό ςτο Arduino 

O Arduino θα λϋγαμε ϐτι εύναι ϋνα εργαλεύο για να καταςκευϊςουμε ϋνα 

υπολογιςτικϐ ςϑςτημα με την ϋννοια ϐτι αυτϐ θα ελϋγχει ςυςκευϋσ του φυςικοϑ 

κϐςμου, ςε αντύθεςη με τον κοινϐ ςασ Ηλεκτρονικϐ Τπολογιςτό. Εύναι ανοιχτοϑ 

υλικοϑ και λογιςμικοϑ και βαςύζεται ςε μια αναπτυξιακό πλακϋτα που 

ενςωματώνει επϊνω ϋναν μικροελεγκτό και ςυνδϋεται με τον Η/Τ για να τον 

προγραμματύςουμε μϋςα απϐ ϋνα απλϐ περιβϊλλον ανϊπτυξησ. Ϊνασ Arduino 

μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να αναπτϑξουμε δια δραςτικϊ αντικεύμενα, να 

δεχτοϑμε ειςϐδουσ απϐ πληθώρα αιςθητηρύων οργϊνων και διακϐπτεσ, αλλϊ και 

να ελϋγχουμε διϊφορα φώτα, κινητόρεσ και ϊλλεσ ςυςκευϋσ εξϐδου του φυςικοϑ 

κϐςμου. Σα Projects ςτον εν λϐγω Μικροελεγκτό μποροϑν να εύναι αυτϐνομα (ςε 

επύπεδο hardware) ό να επικοινωνοϑν με κϊποιο software ςτον Η/Τ του 

προγραμματιςτό (προγρϊμματα ϐπωσ τα Flash, Processing, MaxMSP). Οι 

πλακϋτεσ μποροϑν εϑκολα να ςυναρμολογηθοϑν ακϐμη και απϐ ϋναν αρχϊριο ό 

να αγοραςτοϑν μονταριςμϋνεσ. Σο περιβϊλλον ανϊπτυξησ του λογιςμικοϑ 

βαςύζεται ςτην γλώςςα προγραμματιςμοϑ Processing και την γλώςςα 

προγραμματιςμοϑ Wiring, οι οπούεσ εύναι ανοιχτοϑ κώδικα (οpen source) και 

μπορεύ κϊποιοσ να τισ "κατεβϊςει δωρεϊν". Η Γλώςςα προγραμματιςμοϑ του 

Arduino αποτελεύ μια εφαρμογό ςε software επύπεδο τησ καλωδύωςησ. 

Εξομοιώνει θα λϋγαμε απϐλυτα το φυςικϐ περιβϊλλον του μικροελεγκτό. 

Επιλογό του Arduino 

Τπϊρχει πληθώρα ϊλλων μικροελεγκτών και αναπτυξιακών ςτο εμπϐριο για να 

αςχοληθεύ κϊποιοσ εκεύ ϋξω. Όλα αυτϊ τα εργαλεύα που προαναφϋραμε εύναι 

απλϊ και για τον αρχϊριο χρόςτη καθώσ "κρϑβουν" τισ δϑςκολεσ λεπτομϋρειεσ 

τησ αρχιτεκτονικόσ και επιτρϋπουν τον ϊμεςο προγραμματιςμϐ του 

μικροελεγκτό, προςφϋροντασ τα πϊντα ςε ϋνα και μϐνο "πακϋτο" ϋτοιμο για 

χρόςη. Σο Arduino διαφϋρει απϐ τα προηγοϑμενα γιατύ απλοποιεύ την 

διαδικαςύα να δουλεϑει κϊποιοσ με μικροελεγκτϋσ, αλλϊ κϊποια πλεονεκτόματα 

που προςφϋρει ςε ςχϋςη με ϊλλουσ μικροελεγκτϋσ για χρόςη απϐ δαςκϊλουσ, 

μαθητϋσ και ϊλλουσ εύναι τα παρακϊτω: 

Υθηνϐσ: Οι πλακϋτεσ του Arduino εύναι εξαιρετικϊ φθηνϋσ ςε ςχϋςη με ϊλλεσ 

πλατφϐρμεσ μικροελεγκτών. Ειδικϊ δε μπορεύ με τα ςχηματικϊ που 

κυκλοφοροϑν ςτο Internet να καταςκευϊςει κϊποιοσ την φθηνϐτερη εκδοχό 

ενϐσ Arduino. Ψςτϐςο ακϐμα και αν προμηθευτεύ την ϋτοιμη αυτό θα κοςτύςει το 

μϋγιςτο 50 euro ανϊλογα με την ϋκδοςη. 

 Πληθώρα Λειτουργικών υςτημϊτων: Σο περιβϊλλον προγραμματιςμοϑ του 

Arduino εύναι για Windows, Machinstoh OSX και για λειτουργικϊ ςυςτόματα 
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Linux. 

 Απλϐ, ξεκϊθαρο προγραμματιςτικϐ περιβϊλλον: Σο περιβϊλλον 

προγραμματιςμοϑ ενϐσ Arduino ενδεύκνυται για αρχϊριουσ, αλλϊ εύναι 

ταυτϐχρονα και ευϋλικτο και για πιο προχωρημϋνουσ χρόςτεσ. 

 Ανοιχτοϑ λογιςμικοϑ και λογιςμικοϑ που επεκτεύνεται και παραμετροποιεύται: 

Σο software του Arduino διανϋμεται με την μορφό εργαλεύων ανοιχτοϑ 

λογιςμικοϑ και εύναι διαθϋςιμο προσ επϋκταςη για ϋμπειρουσ προγραμματιςτϋσ. 

Η γλώςςα προγραμματιςμοϑ του μπορεύ να επεκταθεύ διαμϋςου των 

βιβλιοθηκών την C++ και οι ϊνθρωποι που θϋλουν να αςχοληθοϑν περιςςϐτερο 

με τουσ μικροελεγκτϋσ μποροϑν να μεταβοϑν απϐ τον Arduino ςτην AVR C που 

εύναι για προγραμματιςμϐ των Atmel Μικροελεγκτών και η γλώςςα ςτην οπούα 

βαςύςτηκε το λογιςμικϐ του Arduino. Ομούωσ μπορεύ κϊποιοσ να προςθϋςει 

κώδικα τησ AVR-C ςτο πρϐγραμμα που ϋχει γρϊψει για τον Arduino του. 

 Ανοιχτοϑ Τλικοϑ το οπούο μπορεύ να επεκταθεύ: Σο Arduino βαςύζεται ςτουσ 

μικροελεγκτϋσ τησ Atmel. Σα ςχηματικϊ για τα αναπτυξιακϊ εύναι κϊτω απϐ την 

ϊδεια τησ Creative Commons, επιτρϋποντασ ςε ϋμπειρουσ ςχεδιαςτϋσ να 

καταςκευϊςουν το δικϐ τουσ αναπτυξιακϐ, εξελύςςοντασ το όδη υπϊρχον χωρύσ 

να ϋχουν νομικϊ προβλόματα. Η ακϐμη καλϑτερα ϐχι τϐςο ϋμπειροι χρόςτεσ 

μποροϑν να επιδιώξουν την αντιγραφό και καταςκευό τησ πλακϋτασ ςε ρϊςτερ 

για να καταλϊβουν την λειτουργύα ενϐσ Arduino. Επύςησ υπϊρχουν Εφαρμογό 

Arduino ελύδα 37 πλακϋτεσ επϋκταςησ, λεγϐμενεσ ωσ shields για μεγαλϑτερη 

επεκταςιμϐτητα ςε αυτϐ που προςπαθοϑμε να φτιϊξουμε. Μερικϋσ shields που 

υπϊρχουν εύναι η Ethernet, Bluetooth, gsm, sd card και ϊλλεσ. Ενδεικτικϊ θα 

αναφερθοϑμε ςτην Ethernet shield την οπούα και χρηςιμοποιοϑμε ςτο υλικϐ μασ 

για την ςυγκεκριμϋνη πτυχιακό. 

Arduino Uno 

Σο Arduino Uno εύναι μύα πλακϋτα που βαςύζεται ςτον μικροελεγκτό 

ATmega328. Ϊχει 14 ψηφιακϋσ ειςϐδουσ/εξϐδουσ (απϐ τισ οπούεσ οι 6 μποροϑν 

να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ Pulse width Modulation ϋξοδοι), 6 αναλογικϋσ ειςϐδουσ, 

ϋναν 16MHz κεραμικϐ ταλαντωτό, USB, θϑρα υποδοχόσ ρεϑματοσ, ICSP και 

κουμπύ επανεκκύνηςησ. Περιϋχει ϐςα χρειϊζονται για να υποςτηριχτεύ ο 

μικροελεγκτόσ, το ενώνουμε μϋςω USB με τον υπολογιςτό μασ ό μϋςω του 

ρεϑματοσ μϋςω ενϐσ AC-toDC αντϊπτορα ό ςε μύα μπαταρύα για να ξεκινόςουμε. 

Σο Uno διαφϋρει απϐ ϐλεσ τισ προηγοϑμενεσ πλακϋτεσ ςτο γεγονϐσ ϐτι δεν 

χρηςιμοποιεύ FTDI USB-to-serial driver τςιπ, αντ’αυτοϑ χρηςιμοποιεύ το 

ATmega16U2 που εύναι προγραμματιςμϋνο ωσ USB-to-serial μετατροπϋασ. 
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Σα πλεονεκτόματα του καινοϑριου Revision 3 τησ πλακϋτασ που 

χρηςιμοποιοϑμε εύναι:  

 Προςτϋθηκαν τα SDA και SCL ακροδϋκτεσ που εύναι κοντϊ ςτο AREF 

ακροδϋκτεσ, και δϑο ακροδϋκτεσ που βρύςκονται δύπλα ςτο RESET, το IOREF 

που επιτρϋπει ςτισ πλακϋτεσ που μπαύνουν πϊνω απϐ το Uno (shields) να 

χρηςιμοποιοϑν την ύδια τϊςη που προϋρχεται απϐ το Uno. 

  Καλϑτερο RESET κϑκλωμα  

  Ο ATmega16U2 αντικατϋςτηςε τον 8U2. 

‘’Uno’’ ςημαύνει ϋνα ςτα Ιταλικϊ και ονομϊςτηκε ϋτςι για να τονιςτεύ η νϋα 

πλακϋτα που θα δημιουργόςει η εταιρεύα, το Arduino 1.0. Σο Uno εύναι απϐ τα 

τελευταύα μοντϋλα με USB. 

 

Arduino Uno επεξόγηςη πλακϋτασ 

Σροφοδοςύα 

Σο Arduino Uno μπορεύ να τροφοδοτηθεύ μϋςω USB καλωδύωςησ ό με εξωτερικϐ 
τροφοδοτικϐ. Η πηγό τροφοδοςύασ επιλϋγεται αυτϐματα.  
Η εξωτερικό τροφοδοςύα χωρύσ USB μπορεύ να προϋλθει εύτε απϐ ϋναν AC-to-DC 
αντϊπτορα εύτε απϐ μπαταρύα. Ο αντϊπτορασ μπορεύ να ενωθεύ με ϋνα 2.1mm 
κεντρικϐ θετικϐ βϑςμα ςτην υποδοχό ρεϑματοσ (power jack) τησ πλακϋτασ. Οι 
οδηγού απϐ την μπαταρύα μποροϑν να τοποθετηθοϑν ςτο Gnd και Vin 
ακροδϋκτεσ τησ πλακϋτασ.  
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Η πλακϋτα μπορεύ να λειτουργόςει απϐ εξωτερικό πηγό των 6 εώσ 20 volts. 

Παρϐλα αυτϊ αν τροφοδοτηθεύ με λιγϐτερο απϐ 7V, ο 5V ακροδϋκτησ ύςωσ 

τροφοδοτόςει με λιγϐτερο απϐ πϋντε volt και η πλακϋτα θα εύναι αςταθόσ. Αν 

χρηςιμοποιηθοϑν περιςςϐτερα απϐ 12V, ο ρυθμιςτόσ τϊςησ μπορεύ να 

υπερθερμανθεύ και να ζημιώςει την πλακϋτα. Σο προβλεπϐμενο εϑροσ τιμών 

εύναι 7 με 12 volts. 

Οι ακροδϋκτεσ τησ τροφοδοςύασ εύναι τα εξόσ: 

 

 VIN. Η ειςερχϐμενη τϊςη του Arduino ϐταν αυτό τροφοδοτεύται απϐ 
εξωτερικό πηγό. Μποροϑμε να τροφοδοτόςουμε τϊςη μϋςω αυτοϑ του 
ακροδϋκτη, αν τροφοδοτοϑμε μϋςω τησ υποδοχόσ ρεϑματοσ (power jack) 
μποροϑμε να ϋχουμε πρϐςβαςη ςε αυτόν την τϊςη μϋςω του ακροδϋκτη.  

 5V. Αυτϐσ ο ακροδϋκτησ εξϊγει 5V απϐ τον ρυθμιςτό τϊςησ τησ πλακϋτασ. 
Η πλακϋτα μπορεύ να τροφοδοτηθεύ εύτε με τϊςη απϐ τον DC υποδοχϋα 
(7-12V), τον USB υποδοχϋα (5V) εύτε το VIN ακροδϋκτη (7-12V). 
Σροφοδοτώντασ τϊςη μϋςω των 5V ό 3.3V ακροδεκτών παρακϊμπτει τον 
ρυθμιςτό και μπορεύ να προκαλϋςει βλϊβη ςτην πλακϋτα.  

 3.3V. Μια 3.3 volt τϊςη παρϊγετε απϐ τον ρυθμιςτό που βρύςκετε πϊνω 
ςτην πλακϋτα. Η μϋγιςτη κατανϊλωςη ρεϑματοσ εύναι 50mA.  

 GND. Ακροδϋκτησ γεύωςησ  
 IOREF. Αυτϐσ ο ακροδϋκτησ παρϋχει ςτην πλακϋτα την τϊςη αναφορϊσ με 

την οπούα ο μικροελεγκτόσ λειτουργεύ. Μια πλακϋτα που θα προςθϋςουμε 
(shield) θα μπορεύ να διαβϊςει την τϊςη απϐ τον IOREF ακροδϋκτη και 
να επιλϋξει την κατϊλληλη πηγό τϊςησ ό να ενεργοποιόςει τουσ επιλογεύσ 
τϊςησ για τισ εξϐδουσ δουλεϑοντασ με 5V ό 3.3V 

  

Αιςθητόρασ Θερμοκραςύασ/Τγραςύασ DHT-11 

Ο αιςθητόρασ DHT-11 εύναι ϋνασ φθηνϐσ και αξιϐπιςτοσ αιςθητόρασ. 

Φρηςιμοποιεύ ϋναν πυκνωτό για την υγραςύα και ϋνα θερμύςτορ για να μετρόςει 

τον περιβϊλλω αϋρα. Όλα αυτϊ ςυνδϋονται με ϋναν υψηλόσ επύδοςησ 8-bit 

μικροελεγκτό που προςφϋρει πολϑ καλό ποιϐτητα και ταχϑτητα ςτα 

αποτελϋςματα. 

 

Γενικϊ ο αιςθητόρασ εύναι μικρϐσ ςε μϋγεθοσ, ϋχει αρκετϊ χαμηλό κατανϊλωςη 

ιςχϑοσ και εύναι αρκετϊ ακριβόσ ςτισ μετρόςεισ. Ϊχει τρεισ ακροδϋκτεσ, ϋναν για 
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την τροφοδοςύα, για την γεύωςη και για τα δεδομϋνα. 

Η διαδικαςύα τησ επικοινωνύασ ξεκινϊει ϐταν το Arduino ςτϋλνει πρώτο ςόμα, ο 

αιςθητόρασ μεταβαύνει απϐ την χαμηλόσ-κατανϊλωςησ λειτουργύα ςε κανονικό 

λειτουργύα περιμϋνοντασ το Arduino να τελειώςει με την αποςτολό. Μϐλισ αυτϐ 

πραγματοποιηθεύ ο αιςθητόρασ ςτϋλνει πύςω ςτο Arduino ϋνα ςόμα δεδομϋνων 

απϊντηςησ των 40bit που περιλαμβϊνουν τισ ανϊλογεσ πληροφορύεσ για την 

υγραςύα και την θερμοκραςύα. υγκεκριμϋνα: 

 

 8 bit για την τιμό τησ υγραςύασ  
 8 bit για την ακϋραια τιμό τησ υγραςύασ  
 8 bit για την τιμό τησ θερμοκραςύασ  
 8 bit για την ακϋραια τιμό τησ θερμοκραςύασ  
 8 bit για το bit ελϋγχου ιςοτιμύασ των δεδομϋνων.  

  

Φωρύσ το αρχικϐ ςόμα απϐ το Arduino ο αιςθητόρασ δεν ςτϋλνει δεδομϋνα. Όταν 

τα δεδομϋνα ςταλθοϑν απϐ τον αιςθητόρασ αυτϐσ μεταβαύνει και πϊλι ςτην 

χαμηλόσ-κατανϊλωςησ λειτουργύα και περιμϋνει νϋο ςόμα. 
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Κατϊλογοσ εικόνων 

 

1.Εξωτερικόσ χώροσ εγκατϊςταςησ (κοντϋινερ) 

 

 

2.Εςωτερικόσ χώροσ εγκατϊςταςησ (κοντϋινερ) 
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3.Ηλεκτροβϊνα 

 

 

4.Εςωτερικό μονϊδα ΑC 
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5.Εξωτερικό μονϊδα AC 

 

 

6.Σαινύεσ LED και τροφοδοτικϊ 
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Μονογραμμικό 
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Βιβλιογραφύα 

 

 

 

 

Πηγϋσ : 

Εφημερύδα : Ϊθνοσ, web(ethnos.gr) 

Εφημερύδα :Σο βόμα, web(tovima.gr) 

https://airconditioninverter.gr/ 

https://el.wikipedia.org/ 

http://www.energylab.gr/ 

http://www.soldatos.gr/html/ventilation.html 

http://www.biostalis.com/ 

http://www.ledking.gr 

http://www.biostalis.com/

