
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1. Εισαγωγή κελύφους σε   XML   από   DXF   σχέδιο   

1.1 Εισαγωγή αρχείων

1.1.1 DXF αρχείο κελύφους

Σχεδιάζουμε με οποιοδήποτε σχεδιαστικό πρόγραμμα (CAD) ή χρησιμοποιώντας τις 

εφαρμογές του online ergoapps (δες την παράγραφο Σχέδια) τα επιμέρους στοιχεία 

του κελύφους (τοίχους, ανοίγματα  κλπ.) και τα βάζουμε στις αντίστοιχες 

διαφάνειες (layers) του πίνακα που ακολουθεί.

Σχεδιάζουμε με polylines τα περιγράμματα για τους τοίχους, το δάπεδο, την οροφή, 

τους προβόλους και με απλές γραμμές πάνω στο περίγραμμα των τοίχων, τα 

ανοίγματα. Οι πρόβολοι θα πρέπει να σχεδιαστούν σαν κλειστές polylines. 

Layers DXF αρχείου εισαγωγής

Layer Περιγραφή
cert_roofs Στέγες

cert_slabs Πλάκες

cert_beams Δοκάρια

cert_columns Κολώνες

cert_walls_ex Εξωτερικοί τοίχοι ζώνης

cert_walls_in Εσωτερικοί τοίχοι

cert_doors Πόρτες

cert_doors_french Μπαλκονόπορτες

cert_windows Παράθυρα

cert_blocks Όμορο κτίρια - εμπόδια

cert_balconies Εξώστες

cert_tents Τέντες



Επιλέγουμε «Ανέβασμα» και ανεβάζουμε το dxf αρχείο που περιέχει το κέλυφος 
του κτιρίου.



1.1.2 Αρχικό XML αρχείο

Χρησιμοποιούμε την επιλογή αυτή, όταν έχουμε ήδη κάποιο XML αρχείο και 
θέλουμε να του προσθέσουμε μια δεύτερη ζώνη, ή κάποιο μη θερμαινόμενο ή 
ηλιακό χώρο. Επιλέγουμε «Ανέβασμα» και ανεβάζουμε το xml αρχείο.

1.2  Δεδομένα  

α/α κτιρίου : Αύξων αριθμός κτιρίου

Σημείωση : Από τους τρεις α/α που ακολουθούν, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει 

τιμή ο ένας απ’ αυτούς:

α/α ζώνης: Αύξων αριθμός ζώνης

α/α μη θερμαινόμενου χώρου: Αύξων αριθμός μη θερμαινόμενου χώρου

α/α ηλιακού χώρου: Αύξων αριθμός ηλιακού χώρου

Γωνία βορρά (°): Αριστερόστροφα (για παράδειγμα 90 Βορράς - 180 Δύση - 270 

Νότος - 0 Ανατολή).

Ποσοστό σκυροδέματος τοίχων (%): Στις «Εφαρμογές στην ίδια κατηγορία» 

επιλέγουμε:  «Ποσοστό σκυροδέματος τοίχων»

Επιλέγουμε από τη λίστα το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και τον αριθμό 
των ορόφων.



Δίνουμε «Εκτέλεση» και βλέπουμε στα αποτελέσματα το ποσοστό σκυροδέματος 

τοίχων. Μεταφέρουμε το ποσοστό στα δεδομένα.

U σκυροδέματος (W/m2K):

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το U του σκυροδέματος

a απορροφητικότητας κτιρίου:

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τον συντελεστή a απορροφητικότητας 
κτιρίου.



ε συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας κτιρίου:

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τον  συντελεστή εκπομπής θερμικής 
ακτινοβολίας κτιρίου ε.

U τοίχων (W/m2K):

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το U των τοίχων.

U πορτών (W/m2K):

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το U των πορτών.

U οροφής (W/m2K):

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το U της οροφής.



U δαπέδου (W/m2K):

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το U του δαπέδου.

Τύπος ανοίγματος:

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα τον  τύπο του ανοίγματος.

U ανοιγμάτων (W/m2K):

Επιλέγουμε από την αναδυόμενη λίστα το U των ανοιγμάτων.



Υπολογισμός θερμογεφυρών (U+0.2):
Τσεκάρουμε αν θέλουμε να γίνει υπολογισμός θερμογεφυρών.

Συμπληρώνουμε τις τιμές:
Στάθμη ορόφου z (μ)

Ύψος ορόφου - ζώνης (μ)

Ύψος πορτών - μπαλκονοπορτών (μ)

Ύψος παραθύρων (μ)

Ποδιά παραθύρων (μ)

Κρέμαση δοκών (μ)

Κρέμαση τέντας (μ)

Ύψος εμποδίων από τη στάθμη (μ): Το ύψος από το κάτω μέρος της στάθμης της 

Ζώνης ή του ΜΘΧ ή του Ηλιακού χώρου έως το πάνω μέρος του εμποδίου.

Πατάμε:

Στα αποτελέσματα βλέπουμε την εικόνα του κελύφους και μπορούμε να κάνουμε 

λήψη του αρχείου xml της ενεργειακής επιθεώρησης καθώς και του αρχείου zip 

του τεύχους του κελύφους.



Το αρχείο ZIP περιέχει σε μορφή dxf, όλες τις λεπτομέρειες των όψεων του κτιρίου, 

καθώς και τον υπολογισμούς των σκιάσεων, όπως φαίνονται ενδεικτικά παρακάτω. 



2. Ποσοστό σκυροδέματος τοίχων  

Επιλέγουμε από τη λίστα το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας και τον αριθμό 
των ορόφων.

Δίνουμε «Εκτέλεση» και βλέπουμε στα αποτελέσματα το ποσοστό σκυροδέματος 

τοίχων.

3. Συντελεστές πλευρικής σκίασης  

4. Συντελεστές σκίασης ορίζοντα  



5. Συντελεστές σκίασης προβόλου/τέντας  



Στην περίπτωση ύπαρξης τέντας τσεκάρουμε το αντίστοιχο πεδίο και υπολογίζεται η

σκίαση της τέντας. Θυμίζουμε εδώ ότι στα «Δεδομένα» έχουμε δώσει την 

«κρέμαση» της τέντας (μ).

6. Υπολογισμός βαθμού απόδοσης λέβητα  

Συμπληρώνουμε:

• Την εξωτερική επιφάνεια  Α του κτιριακού κελύφους (τοίχοι, οροφές, πυλωτή, 

ανοίγματα) που είναι εκτεθειμένη στον εξωτερικό αέρα ή/και σε επαφή με όμορα 

κτίρια ή/και σε επαφή με ΜΘΧ ή/και σε επαφή με το έδαφος ολόκληρης της 

οικοδομής που εξυπηρετείται από το σύστημα θέρμανσης. 

• Είδος κτιρίου και  συνολική επιφάνεια Ε όλων των δαπέδων του θερμαινόμενου 

κτιρίου για τον υπολογισμό της προσαγωγής νωπού αέρα V (οπότε το πεδίο V το 

αφήνουμε κενό). Διαφορετικά συμπληρώνουμε την τιμή του νωπού αέρα.

• Επιλέγουμε στη θέση «Κτίριο» την ηλικία του κτιρίου για την εύρεση του 

μέγιστου επιτρεπόμενου μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας Um. (Για την 

περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά το 2010 συμπληρώνουμε το 

Um της μελέτης ΚΕΝΑΚ).

• Στην περίπτωση  που η υφιστάμενη μονάδα λέβητα-καυστήρα του κτηρίου, 

καλύπτει παράλληλα τις ανάγκες για θέρμανση χώρων και παροχής ζεστού νερού 

χρήσης, τότε δίνουμε το είδος του κτιρίου, τον αριθμό των υπνοδωματίων και τη 



θερμική ζώνη, για να συνυπολογισθεί και το θερμικό φορτίο για ζεστό νερό χρήσης. 

Αν γνωρίζουμε την ισχύ του boiler την γράφουμε απ’ ευθείας, διαφορετικά 

αφήνουμε το πεδίο κενό.

Στη συνέχεια συμπληρώνουμε:

 Την ισχύ του λέβητα Pm

 Το είδος του καυσίμου

• Την κατάσταση της μόνωσης 

 Τον τύπο του λέβητα 

Στη φάση αυτή, αν πατήσουμε «Υπολογισμός» θα μας δώσει το λόγο Pm/Pgen (για τον

έλεγχο της υπερδιαστασιολόγησης του λέβητα) και τον υπολογισμένο βαθμό 

απόδοσης για την περίπτωση που έχουμε λέβητα χωρίς φύλλο συντήρησης και 

χωρίς ενεργειακή σήμανση.

Στην περίπτωση που έχουμε λέβητα με ενεργειακή σήμανση δίνουμε επιπλέον:

την ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου nsAΘ και λαμβάνουμε 

αντίστοιχα τον υπολογισμένο βαθμό απόδοσης του λέβητα. Τέλος στην περίπτωση 

που έχουμε λέβητα με φύλλο συντήρησης δίνουμε τον πραγματικό βαθμό 

απόδοσης ngm της μονάδας λέβητα-καυστήρα, όπως μετρήθηκε στο πλήρες φορτίο 

κατά την ανάλυση καυσαερίων και πατώντας και  πάλι «Υπολογισμός» λαμβάνουμε 

αντίστοιχα τον υπολογισμένο βαθμό απόδοσης του λέβητα.

7. Υπολογισμός   U  

Μπορούμε να υπολογίσουμε το U ενός σύνθετου δομικού στοιχείου δίνοντας τις 

στρώσεις από τις οποίες αποτελείται.



Επιλέγουμε τον Τύπο από την λίστα και τη Ζώνη. Στη συνέχεια επιλέγουμε το 

υλικό για κάθε στρώση από την αναδυόμενη λίστα.

Δίνουμε το πάχος της στρώσης ή το ποσοστό (%) με επόμενη στρώση. Πατάμε 

«Υπολογισμός» και στα αποτελέσματα μπορούμε να κάνουμε λήψη αρχείου pdf 

ή rtf με τους υπολογισμούς της αντίστασης θερμοδιαφυγής RT και τον 

συντελεστή θερμοπερατότητας U.


