
 
 
 

 Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ 
 ελζγχου κτιρίων 

 χρηςιμοποιώντασ 
 θερμογραφία



 
Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από ην 
απόιπην κεδέλ, (-273 °C) εθπέκπνπλ ζεξκηθή ελέξγεηα 
ζην ππέξπζξν ηκήκα ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 
θάζκαηνο. 
 

 
Θεξκνγξαθία είλαη ε 
παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη 
θαηαγξαθή ηεο 
ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο 
ηεο. 



Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δεη κε γπκλό κάηη απηή ηελ 
αθηηλνβνιία , αιιά κε ηε ρξήζε ππέξπζξσλ θακεξώλ θαη 
ηεο ζεξκνγξαθίαο κπνξεί λα δεη ηε ζεξκόηεηα, λα 
παξαηεξήζεη αλσκαιίεο , πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηνλ 
νδεγήζνπλ λα αλαγλσξίζεη πξνβιήκαηα . 

Η πνζόηεηα ηεο 
ζεξκόηεηαο πνπ 
εθπέκπεη έλα ζώκα 
είλαη άκεζα 
ζπγθξίζηκε κε ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ. 
 



Ρνή ζεξκόηεηαο 
ππάξρεη πάληνηε από 
ην ζεξκόηεξν πξνο ην  
ςπρξόηεξν ζώκα. 

Δηαθνξεηηθά 
αληηθείκελα ζηελ ίδηα 
ζεξκνθξαζία 
εθπέκπνπλ  
δηαθνξεηηθή 
ζεξκόηεηα. 



Απηό πνπ θάλεη ε ζεξκνγξαθία, είλαη λα ιακβάλεη ηελ 
αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπνπλ ζην ππέξπζξν θάζκα όια ηα 
ζώκαηα (κέζσ κηαο ζεξκνθάκεξαο) θαη λα ηε κεηαηξέπεη ζε κία 
εηθόλα κε ςεύηηθα ρξώκαηα έηζη ώζηε λα είλαη αληηιεπηή ζην 
αλζξώπηλν κάηη.  



Η πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ ζεξκηθώλ εηθόλσλ κε εηδηθά 
πξνγξάκκαηα ζηνλ ε/π, καο επηηξέπεη λα έρνπκε αθξηβήο κεηξήζεηο 
ζεξκνθξαζίαο ζηα ζεκεία πνπ καο ελδηαθέξνπλ έηζη ώζηε λα 
εληνπίδνπκε πξνβιήκαηα πνπ ήηαλ θξπκκέλα ή λα θάλνπκε 
ελεξγεηαθή απνηίκεζε. 



Η θηηξηαθή ζεξκνγξαθία (building thermography) 
ζεσξείηαη από ηηο νδεγνύζεο ηερλνινγίεο, ζε ρώξεο κε 
παξάδνζε ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο όπσο ε Γεξκαλία, ε 
Γαιιία, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη, ζε όηη αθνξά ηε 
δπλαηόηεηά ηεο λα εληνπίδεη ηηο πεξηνρέο ησλ ελεξγεηαθώλ 
απσιεηώλ ζηα θηίξηα θαη άξα ηα ζεκεία πνπ απαηηνύληαη 
δηνξζσηηθέο επεκβάζεηο. 
Είλαη ζπλεπώο έλα άξηζην - αλ όρη κνλαδηθό- εξγαιείν γηα 
ηελ ελεξγεηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ.  

Έλα από ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα 
ηεο ζεξκνγξαθίαο  είλαη όηη είλαη 
κε θαηαζηξνθηθή . 



Ειιηπή κόλσζε ζηηο δνθνύο κε 
απνηέιεζκα ζε κηα θξύα κέξα 
όινη νη δνθνί λα είλαη πην θξύνη 
από ηελ ππόινηπε ηνηρνπνηία. 
 



Καθή αξκνιόγεζε κνλσηηθνύ πιηθνύ ζηελ νξνθή. 

ε κία ζεξκή εκέξα, ηα θελά κεηαμύ 
ηνπ κνλσηηθνύ πιηθνύ, όπσο 
εκθαλίδνληαη από ην εζσηεξηθό ηνπ 
δσκαηίνπ. 
 
 
 



Εληνπηζκόο ζεξκνγέθπξαο. 



Υαξαθηεξηζηηθή ζεξκνγξαθηθή  
απεηθόληζε πγξαζίαο ζηνλ ηνίρν.
  



Αθόκα έλα ραξαθηεξηζηηθό 
κνηίβν εληνπηζκνύ πγξαζίαο. 



Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα  
εηζξνήο λεξνύ από δώκα 
πνπ δελ είρε θαζόινπ 
πγξνκόλσζε. 



Εληνπηζκόο κέζνπ ηνπ ζεξκνγξαθηθνύ ειέγρνπ , ηνπ ζεκείνπ εηζξνήο 
πδάησλ ζε κνλσκέλν δώκα. 



Σν θαηλόκελν ηεο δηαξξνήο  ζσιήλα όπσο εκθαλίδεηαη ζην 
ζεξκνγξαθηθό έιεγρν ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα εμέιημεο ηνπ. Η 
ζεξκνγξάθεζε έρεη γίλεη θάησ από ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. 



Καη ηα αλεθηίκεηα νθέιε ηνπ ζεξκνγξαθηθνύ ειέγρνπ . Τπνδείρηεθε  ην 
ακριβές ζεκείν δηαξξνήο πνπ νδήγεζε ζε ρεηξνπξγηθή θαη αλέμνδε 
επηζθεπή ηνπ πξνβιήκαηνο. 
 



Εκθάληζε κέζσ ηεο ζεξκηθήο εηθόλαο 
εγθηβσηηζκέλσλ ζσιελώζεσλ ζέξκαλζεο. 



Εληνπηζκόο ζσιήλα απνρέηεπζεο εγθηβσηηζκέλε 
ζε ζηνηρείν ζθπξνδέκαηνο από ππεξθείκελν όξνθν. 



πλδεζκνινγία απνρέηεπζεο ζε ζηθόλη δαπέδνπ. 
Φαίλεηαη θαζαξά ε ξνή λεξνύ από ηε κπαληέξα θαη ην  
ληπηήξα πξνο ην ζηθόλη θαη ελ ζπλερεία ζηελ απνρέηεπζε.  



Αλίρλεπζε θαη παξαθνινύζεζε εγθηβσηηζκέλσλ ζσιελώζεσλ ζέξκαλζεο 



Η ζεξκνγξαθία κπνξεί λα εληνπίζεη πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη 
ζε  θαθή ζπληήξεζε, δηάβξσζε ή ππνδηαζηαζηνιόγεζε πξνιακβάλνληαο       
ζνβαξά πηζαλά  πξνβιήκαηα. 



Μέζσ ηεο ζεξκνγξαθίαο κπνξεί αθόκα λα ειεγρηεί ε  
δηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζε ειεθηξνινγηθό πίλαθα τωρίς  
λα απαηηείηε επαθή. 



Αθόκα κπνξεί λα ειεγρηεί ν κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηεο 
θαηαζθεπήο γηα ηπρόλ απώιεηεο ή θζνξέο. Εδώ βιέπνπκε έλα 
ειαηησκαηηθό θαπζηήξα. 



Κάζε θηίξην είλαη έλα πιήξεο 
νξγαληζκόο πνπ έρεη 
ζεκαληηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο, ζε όηη αθνξά 
ηηο θηηξηαθέο, αιιά θαη ηηο 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 
Πνιιά θηίξηα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα κε ζηόρεπζε 
ην ρακειό θόζηνο θαηαζθεπήο, 
άξα ζεκαληηθά έμνδα 
ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζεο.  



Δελ είλαη ζπλεζηζκέλε ε πξόβιεςε 
γηα νξζνινγηζηηθή ιεηηνπξγία. αλ 
απνηέιεζκα, ε ζπκβνιή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ ζηελ εθπνκπή 
αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ (ηδίσο CO2) είλαη 
ζεκαληηθή θαη επηπιένλ ηα θόζηε 
ιεηηνπξγίαο, γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ 
ελεξγεηαθώλ απσιεηώλ, πςειά.  
Επνκέλσο, δπλεηηθά, ζην ζύλνιν 
ζρεδόλ ησλ θηηξίσλ  ππάξρνπλ 
ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο γηα 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.  



Η κεγάιε αμία ηεο ζεξκνγξαθίαο είλαη όηη 
παξέρεη έλα κέζν γηα λα δνύκε ηηο αόξαηεο 
ζεξκηθέο ππνγξαθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
πνιιά πξνβιήκαηα ζηα θηίξηα.  
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά, επηηξέπεη ζε 
ηδηνθηήηεο, αξρηηέθηνλεο, θαηαζθεπαζηέο, 
πνιηηηθνύο κεραληθνύο, κεραλνιόγνπο θαη 
επηζεσξεηέο ελέξγεηαο λα εληνπίζνπλ ηα 
πξνβιήκαηα, λα επαιεζεύζνπλ ηελ απόδνζε 
ηνπ θηηξίνπ, θαη λα πξνηείλνπλ έγθπξεο 
ιύζεηο.  
Όηαλ θηλνύκαζηε ζε απηόλ ηνλ άμνλα, 
έρνπκε σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή νηθνλνκία 
θαη πην άλεηα – θηιηθά θηίξηα. 



Η ζεξκνγξαθία 
ρξεζηκνπνηείηαη από ηα 
ηέιε ηνπ 60 ζηε ιύζε 
θηηξηαθώλ πξνβιεκάησλ. 
ηα ηέιε ηνπ 70 θαη αξρέο 
ηνπ 80 ζε κηα επνρή πνπ 
νη ηηκέο ζηα θαύζηκα 
αλέβεθαλ δξακαηηθά ε 
ζεξκνγξαθία έγηλε 
επξέσο απνδεθηή ζαλ 
εξγαιείν βειηίσζεο ηεο 
θηηξηαθήο απόδνζεο  



ύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηεο 
θπβέξλεζεο ησλ Η.Π.Α.  
μνδεύνληαη εηεζίσο 160 
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε 
νηθηαθή ελεξγεηαθή 
θαηαλάισζε δειαδή ην 21% ηεο 
ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο ηεο 
θαηαλάισζεο εηεζίσο. 
 



Από απηά μνδεύνληαη 72 
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, 
ζρεδόλ ηα κηζά γηα ζέξκαλζε 
θαη ςύμε ησλ ζπηηηώλ. 
Έρεη ππνινγηζηεί όηη κε 
ινγηθέο πξνζπάζεηεο 
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 
κπνξεί λα εμνηθνλνκεζνύλ 7 
δηζεθαηνκκύξηα  δνιάξηα 
δειαδή πεξίπνπ ην 10% ηεο 
εηήζηαο θαηαλάισζεο. 
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ΣΤΠΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 
ΥΧΡΟΤ 

ΘΕΡΜΑΝΗ 
ΝΕΡΟΤ 

ΤΚΕΤΕ 

ΦΤΞΗ  

ΦΧΣΙΜΟ 

Σππηθό πνζνζηό νηθηαθήο θαηαλάισζεο 



Μεξηθά κέηξα πνπ κπνξνύκε λα πάξνπκε είλαη από 
θαηξό γλσζηά: 
Να αιιάμνπκε ηηο ζπζθεπέο καο ζε ηύπνπ Α, Α+, Α++. 
Να κελ αθήλνπκε ηηο ζπζθεπέο ζε θάζε αλακνλήο. 
Να ρακειώζνπκε ην ζεξκνζηάηε ηεο ζέξκαλζεο ην 
ρεηκώλα. 
Να ρξεζηκνπνηνύκε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ αληί 
ππξάθησζεο. 
Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε θύζε γηα ειηνπξνζηαζία ην 
θαινθαίξη θαη αλεκνπξνζηαζία ην ρεηκώλα. 



Απηά είλαη κέηξα πνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα πάξεη άκεζα 
θαη κε ζρεηηθά ρακειό θόζηνο. 
Ση γίλεηαη όκσο κε ηελ κόλσζε ηνπ ζπηηηνύ θαη ηα 
θνπθώκαηα; 
Πσο κπνξεί λα μέξνπκε πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε 
κόλσζε πνπ έρεη ην ζπίηη καο ή ηη απώιεηεο έρνπκε από 
ηα θνπθώκαηα;  
Καη αλ ηειηθά απνθαζίζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζηηο 
παξαπάλσ επηζθεπέο – αιιαγέο πόζα ρξήκαηα ζα 
εμνηθνλνκήζνπκε ηειηθά; 
  



Kαη εδώ είλαη πνιύ 
ζεκαληηθόο  ν ξόινο ηεο 
ζεξκνγξαθίαο. 

ηηο εηθόλεο δίπια θαίλεηαη 
ζεξκνγξαθηθά , ζε κηα θξύα εκέξα 
ε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
θηηξίνπ. Παξαηεξήζηε όηη ε 
ηνηρνπνηία είλαη αξθεηά πην δεζηή 
από ηνπο δνθνύο θάηη πνπ 
ππνδειώλεη ειιηπέζηαηε ή αθόκα 
θαη απνπζία ζεξκνκόλσζεο κε 
δεδνκέλν ην θξύν πεξηβάιινλ έμσ 
θαη ηνπο ζεξκαηλόκελνπο  ρώξνπο 
εζσηεξηθά. 



Εδώ βιέπεηαη ηελ ζεξκνγξαθηθή 
απεηθόληζε από ην εζσηεξηθό ηνπ 
ζπηηηνύ ελόο δώκαηνο ρσξίο 
ζεξκνκόλσζε κηα δεζηή κέξα. 
Παξαηεξήζηε ηε ηεξάζηηα 
δηαθνξά πνπ ππάξρεη κε ηελ 
ηνηρνπνηία (ε νπνία είλαη 
κνλσκέλε). 
ην ζεκείν κε ηηο κεγαιύηεξεο 
ζεξκηθέο απώιεηεο έρνπλ 
εκθαληζηεί ραξαθηεξηζηηθά 
ζεκάδηα πνπ ππνδειώλνπλ όηη ηηο 
θξύεο κέξεο ηνπ ρεηκώλα 
παξνπζηάδεηαη ην θαηλόκελν ηεο 
ζπκπύθλσζεο. 
  



Η ίδηα ζεξκνγξαθηθή απεηθόληζε 
ηνπ ίδηνπ ρώξνπ θάησ από ηηο 
ίδηεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη 
ηελ ίδηα ώξα ηεο εκέξαο . 
Η νινθάλεξε δηαθνξά, ζηηο 
ελεξγεηαθέο απώιεηεο νθείιεηαη 
ζην γεγνλόο ,όηη έρεη πξνεγεζεί 
θερμομόνωζη ηνπ δώκαηνο. 
Παξαηεξήζηε, εθηόο από ηελ  
κεγάιε κείσζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ 
νκνηνκνξθία ηεο 
ζεξκνθξαζηαθήο θαηαλνκήο.    
 
 
  



εκείν δξόζνπ, είλαη ε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία κηα 
ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα αέξα, ππό ζηαζεξή πίεζε θαη 
πγξαζηαθό θνξηίν θηάλεη ζε ζρεηηθή πγξαζία 100%. 
Απηό ζεκαίλεη, όηη ν αέξαο γίλεηαη θνξεζκέλνο από πδξαηκνύο 
θαη έλα κέξνο ησλ πδξαηκώλ ηνπ ζα πγξνπνηεζεί, δειαδή ζα 
έρνπκε ζπκπύθλσζε. 



Η  ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ ζηα ζπίηηα είλαη έλα αλεπηζύκεην 
θαηλόκελν.  πκπύθλσζε ζεκαίλεη λεξό, θαη λεξό ζηηο δνκηθέο 
επηθάλεηεο κπνξεί λα  πξνθαιέζεη θνπζθώκαηα ζνβάδσλ, 
απνθνιιήζεηο ρξσκάησλ, αλάπηπμε κνύριαο, δεκηνπξγία κύθεηα 
θ.η.ι. 

Σο ζσγκεκριμένο 
θαινόμενο έτει 
άμεζες επιπηώζεις 
και ζηην σγεία ηοσ 
ανθρώποσ. 



Από ηηο θαζεκεξηλέο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. 
Από ειιηπή αεξηζκό – εμαεξηζκό. 
Με επαξθή ζέξκαλζε ησλ ρώξσλ. 
Σελ ειιηπή ή αλεπαξθή ζεξκνκόλσζε. 
 

Ο ζεξκνγξαθηθόο έιεγρνο κπνξεί 
όρη κόλν λα εληνπίζεη ην 
θαηλόκελν αιιά θαη λα ππνδείμεη 
πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζεκείν 
δξόζνπ κειινληηθά. 



Παξάζπξν όπνπ ν ζεξκνγξαθηθόο  
έιεγρνο δείρλεη δηείζδπζε  
θξύνπ αέξα ζε ζπλζήθεο θξύνπ  
εμσηεξηθά θαη δέζηεο εζσηεξηθά. 



Οη δύν ζεξκηθέο εηθόλεο δείρλνπλ ηελ δηείζδπζε ςπρξνύ αέξα . Οη 
εηθόλεο έρνπλ απνηππσζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ blower door.  
Με απηή ηε ζπζθεπή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο 
δηαθνξεηηθή πίεζεο κεηαμύ εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαη κε 
απηό ηνλ ηξόπν λα δηαπηζηώζνπκε κέζσ ηνπ ζεξκνγξαθηθνύ ειέγρνπ 
αλ έρνπκε δηαξξνέο , πόζν κεγάιεο είλαη θαη πνπ ηηο έρνπκε. 
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Σππηθό πνζνζηό νηθηαθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.  



Η θηηξηαθή ζεξκνγξαθία δελ είλαη θαη ηόζν εύθνιε. 
Γ ηα λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθό εξγαιείν, πξέπεη ν ζεξκνγξάθνο λα 
μέξεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο θάκεξαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηνλ ηξόπν 
πνπ ην θηίξην απνξξνθά, εθπέκπεη, θαη ζπγθξαηεί ελέξγεηα θαζώο 
θαη ηελ θαηάιιειε ώξα – ζπλζήθεο γηα λα εθηειεζηεί ην είδνο ηεο 
ζεξκνγξαθίαο πνπ απαηηείηαη. 
Πξέπεη λα κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα απνδείμεη πξνβιήκαηα (ή 
απνπζία απηώλ), θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη θαηαζθεπαζηηθή γλώζε 
θαζώο θαη ησλ ζεξκηθώλ θαλόλσλ πνπ ηζρύνπλ. 

  



Η ΑΝΔΡΕΟΥ Α.Ε. ζχει αποκτιςει ςθμαντικι εμπειρία ςτθν 
κτιριακι κερμογραφία (building thermography), γηα 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (θαη γηα άιιεο εθαξκνγέο). 
Η κέζνδνο είλαη εμαηξεηηθά ζπγθεθξηκέλε: 
Χρειαηόμαςτε διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ εξωτερικοφ και 
εςωτερικοφ χώρου (φυςικι ι εξαναγκαςμζνθ), τουλάχιςτον  
10 °C και όςο το δυνατόν πιο ςτακερζσ ςυνκικεσ μεταφοράσ 
ροισ κερμότθτασ. 



Εξαςφαλίηοντασ  ι δθμιουργώντασ αυτζσ τισ ςυνκικεσ, 
μποροφμε να υπολογίςουμε τθν απόδοςθ τθσ μόνωςθσ ενόσ 
τοίχου ι δώματοσ , υπολογίηοντασ τθ ροι κερμότθτασ μεταξφ 
του εςωτερικοφ ενόσ δωματίου και τθσ εςωτερικισ επιφάνειασ 
του τοίχου ι του δώματοσ.  
Σε ςτακερζσ ςυνκικεσ μεταφοράσ κερμότθτασ, θ κερμότθτα 
που ρζει προσ τον τοίχο ρζει και διαμζςου του τοίχου. 



Απηό πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε είλαη ε εμσηεξηθή 
ζεξκνθξαζία θαη ην ζπληειεζηή εθπνκπήο ηνπ δνκηθνύ 
ζηνηρείνπ. 
Πξέπεη λα απνηππώζνπκε ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ 
δσκαηίνπ, ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ηνίρνπ ή ηνπ δώκαηνο  θαη 
ηεο αλαθιώκελεο ζεξκνθξαζίαο ηαπηόρξνλα ζε κηα ζεξκηθή 
εηθόλα. 
Έηζη κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην ζπληειεζηή αληίζηαζεο 
ζηε ξνή ζεξκόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ. 
Όζν πςειόηεξνο ν ζπληειεζηήο ηόζν θαιύηεξε είλαη θαη ε 
ζεξκνκόλσζε πνπ ππάξρεη. 
 

   
 
 
 

 
Εκτίμηση Ενεργειακού Κόστοσς 
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Date  11/4/2009  

Image Time  14:38:43  
 

 

Input  Values 

Atmospheric Temperature  20.0 °C  

Reflected Temperature  21.0 °C  

Outdoor Temperature  8,1 °C  

Emissivity  0.95  

Selected Area  Ar1  

Ar1 Average Temperature  22.3 °C  
 

Result Values 

Est. R-Value  1,13  m²K/W  

Est. U-Value  0,88  W/(m²K)  

Thermal Index  1,19  

Convection  3,27 W/m²  

Radiation  7,22 W/m²  

Total Heat Transfer  10,49 W/m²  
 

 

Input Energy Cost Calculations 

Heating Degree Days  5000  

Cooling Degree Days  600  

Wall Area  10 m²  
 

Energy Cost 

Energy Type  Fuel Oil  

Raw Cost  4,3  

Efficiency  0,78  

Heating Power  0,14  

Cost/Unit  40  

Annual Cost  171  
 

 

Ανάλυση: 

Σχόλιο:    

Πρόταση:   

 

 





Η εηαηξεία Ανδρέου α.ε. δηαζέηεη: 
 
Σέζζεξεηο  level 1 πηζηνπνηεκέλνπο ζεξκνγξάθνπο. 
Δύν level 2 πηζηνπνηεκέλνπο ζεξκνγξάθνπο. 
Έλα πνιηηηθό κεραληθό. 
Έλα κεραλνιόγν κεραληθό. 
Έλαλ ελεξγεηαθό εθηηκεηή. 

H εηαιρεία μας διαθέηει πιζηοποιημένο Σύζηημα Διαχείριζης Ποιόηηηας EN ISO : 9001:2008 



ε ζπλδπαζκό κε ηε κεγάιε πείξα 
πνπ δηαζέηεη όιν ην παξαπάλσ 
πξνζσπηθό ζην ρώξν ηεο 
θαηαζθεπήο, θαη έρνληαο επελδύζεη 
ζηνλ θαηάιιειν θαη πιένλ 
ζύγρξνλν εμνπιηζκό, ηόζν ζηνλ 
ηνκέα ησλ ζεξκηθώλ θακεξώλ όζν 
θαη ζηνλ ηνκέα ησλ πξνγξακκάησλ, 
γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζεξκηθώλ 
εηθόλσλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ησλ 
ελεξγεηαθώλ απσιεηώλ,  
μπορούμε να δώζοσμε λύζεις. 

http://www.infraredtraining.com/
http://www.fesi.eu/


Επηπιένλ, ζε όια ηα θηίξηα βξίζθεη εθαξκνγή ε ζεξκνγξαθία ησλ 
ειεθηξνινγηθώλ-κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζθνπό ηελ 
αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, 
αιιά  κσρίως γηα  ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξώπσλ πνπ θαηνηθνύλ ή 
εξγάδνληαη. Σν ζπγθεθξηκέλν έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε ρώξα 
καο, όπνπ νη πόιεηο είλαη ππθλνδνκεκέλεο & ππθλνθαηνηθεκέλεο . 



Σέινο, ε ζεξκνγξαθία είλαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν παγθνζκίσο, 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο πνηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο, θαη κπνξεί λα πξνιάβεη δαπαλεξέο  δηνξζώζεηο, πξηλ ηε 
ηειηθή παξάδνζε ζηνλ αγνξαζηή. 
Όιν θαη πεξηζζόηεξνη αγνξαζηέο παγθνζκίσο, θαηαθεύγνπλ ζηε 
ζεξκνγξαθία , γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη ε επέλδπζε ηνπο 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο όζν αλαθνξά ηελ πνηόηεηα θαη 
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ. 
 
  



•Εληνπηζκόο πγξαζίαο. 
•Εηζξνή πδάησλ ζε δώκα. 
•Εηζξνή πδάησλ ζε ηνηρνπνηία. 
•Εληνπηζκόο δηαξξνώλ ζην πδξαπιηθό ζύζηεκα ηνπ θηηξίνπ. 
•Εληνπηζκόο θαη έιεγρνο εγθηβσηηζκέλσλ ζσιελώζεσλ. 
•Έιεγρνο ειεθηξνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 
•Έιεγρνο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 
•Έιεγρνο πιεξόηεηαο ηεο κόλσζεο. 
•Έιεγρνο απόδνζεο ηεο κόλσζεο. 
•Έιεγρνο θπθινθνξίαο αέξα. 
•Έιεγρνο δηαξξνώλ αέξα. 
•Απνηύπσζε ελεξγεηαθώλ απσιεηώλ ζε ζεξκηθέο εηθόλεο. 
•Εθηίκεζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κεηά από επηζθεπή θζνξώλ πνπ 
εληνπηζηήθαλ ή κεηά από ζεξκνκόλσζε δώκαηνο ή ζεξκνπξόζνςεο. 
 




