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Αυτοπροσαρμοζόμενο Σύστημα Ελέγχου Θέρμανσης στο Ίδρυμα “Communauté des Soeurs de Jeanne 

Delanoue” 

To μοναστηριακό γηροκομείο « Communauté des Soeurs de Jeanne Delanoue », ένα ίδρυμα για ηλικιωμένους  
βρίσκεται στο  Saint-Hilaire-Saint-Florent, κοντά στο Saumur, και έχει περίπου 60 ενοίκους με μέσο όρο ηλικίας  
75 - 80 ετών. 

 

Η θέρμανση ήταν πάντα ένα πραγματικό πρόβλημα στο ίδρυμα αυτό από 
άποψη  δαπανών καθώς και ο έλεγχος της θερμοκρασίας και  η διαχείριση 
της θερμικής δυσφορίας, καθώς τα κτίρια συχνά υπερθερμαίνονταν.  

Μετά από σύσταση του προμηθευτή φυσικού αερίου, GDF SUEZ, στις 
αρχές του 2009, οι διαχειριστές αποφάσισαν να εγκαταστήσουν ένα αυτο-

προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου θέρμανσης  της THERMOZYKLUS. 

Το αποτέλεσμα, μετά από ένα έτος, η επίτευξη εξοικονόμησης 30%, 
επικυρωμένο από σχετική μελέτη του GDF SUEZ. 

 

Ένα τεχνικά εξειδικευμένο σύστημα για όλους τους τύπους των 
συστημάτων θέρμανσης… 
 
Η THERMOZYKLUS λαμβάνει υπόψη ενεργειακά κέρδη ή απώλειες 
(άνοιγμα πορτών ή παραθύρων, ώρες ηλιοφάνειας, χρήση συσκευών, 
ανθρώπινη παρουσία…), και την συσσωρευμένη θερμότητα σε ένα 
δωμάτιο (αδράνεια του συστήματος θέρμανσης). Μικροεπεξεργαστές  – 

τελευταίας γενιάς – συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, και αποθηκεύουν δεδομένα και ανάλογα  ρυθμίζουν και 
διακόπτουν τις περιόδους θέρμανσης. 
 
… που είναι εύκολο να εγκατασταθεί 
 
Το σύστημα THz λειτουργεί με κάθε εφαρμογή. Στο μοναστήρι, η THERMOZYKLUS εγκατέστησε ένα ασύρματο 
σύστημα THz σε συνεργασία με την ALTHECIA, τοπικό εταίρο της. Αυτή η ασύρματη επιλογή πληροί όλες τις 
απαιτήσεις της μονής (μεγάλου πάχους τοίχους που δεν μπορούν να τρυπηθούν, μεγάλο μήκος των περιοχών 
που πρέπει να παρακολουθούνται). 
 
Η ThermoZYKLUS εγκατέστησε  προσαρμοσμένα στοιχεία στα θερμαντικά σώματα, τα οποία ήταν εξοπλισμένα 
μόνο με χειροκίνητο έλεγχο διεύθυνσης μέχρι σήμερα, και στη συνέχεια προσέφερε την ασύρματη βαλβίδα της 
SF που απλώς «βιδώνεται» στο θερμαντικό σώμα, οδηγώντας σε μια εγκατάσταση σε χρόνο ρεκόρ! 
 
Η θερμοκρασία στη συνέχεια προσαρμόστηκε σταδιακά  κατά 0,5 °C στον ασύρματο αισθητήρα δωματίου RF, ο 
οποίος έπρεπε να εγκατασταθεί στα δωμάτια που θα παρακολουθούνται-όλα αυτά ελέγχονται από τον κεντρικό 
έλεγχο ZE που βρίσκεται στο κέντρο του κτιρίου για βέλτιστη λήψη, παρά τη δύσκολη εσωτερική διάταξη του 
γηροκομείου. 
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Οι διαχειριστές προσάρμοσαν στη συνέχεια τις επιθυμητές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ένα συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα για κάθε δωμάτιο. Η αυτοματοποίηση της εγκατάστασης οδήγησε και σε εξοικονομήσεις και 
στη γαλήνη με όρια θερμοκρασιών, όλα με μια πολύ απλή εγκατάσταση. 
Συνεπώς, μια εξοικονόμηση ενέργειας 84.836 kWh επιτεύχθηκε, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση χρημάτων  
€ 3.857, καθώς η μέση τιμή για την περίοδο Ιουλίου 2009-Ιουνίου 2010 ήταν € 45,47. 
Η περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης είναι  λιγότερη από δύο χρόνια (1,83 έτη), καθώς η αρχική επένδυση 
ήταν € 7.040. 
Σύμφωνα με την GDF SUEZ, «με τη λύση αυτή ο πελάτης είναι σε θέση να εξοικονομήσει ενέργεια σοβαρά, 
διατηρώντας παράλληλα την άνεση των  ενοίκων». 

 

Περιγραφή εγκατάστασης : 

 21 ασύρματες βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων SF εγκαταστάθηκαν  αντί των αρχικών χειροκίνητων βαλβίδων. 
Χειρίζονται κεντρικά και αποτρέπουν οποιαδήποτε τροποποίηση των ρυθμίσεων από τους χρήστες ή το 
άνοιγμα και το κλείσιμο του καλοριφέρ. 

 3 ασύρματοι αισθητήρες δωματίων RF μεταφέρουν  πληροφορίες της θερμοκρασίας στον κεντρικό έλεγχο ZE 
μέσω των 2 υποδοχέων /μεταδοτών FE. 

 1 κεντρικό έλεγχο ZE, πυρήνα του συστήματος, που συνεχώς επεξεργάζεται τις πληροφορίες που ελήφθησαν 
και προβλέπει τις αλλαγές της κάθε θερμικής ζώνης. Ελέγχει τα θερμαντικά σώματα σε πραγματικό χρόνο μέσω 
ασυρμάτου επαφής (868 MHz, Ευρωπαϊκό πρότυπο). 

 2 ενισχυτές FV ασυρμάτου εγκαταστάθηκαν για να ενισχύσουν το ασύρματο σήμα επικοινωνίας και να 
ξεπεράσουν το μεγάλο μήκος των περιοχών (+100 μ.) και τους, μεγάλου πάχους, πέτρινους τοίχους. 

 

Το λογισμικό μέτρησης κατέστησε δυνατό τον έλεγχο της αποδοτικότητας ασυρμάτου και την βελτιστοποίηση 
της λήψης του ασυρμάτου σήματος. 

 

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε γρήγορα, κυρίως λόγω της ασύρματης μορφής, μία σημαντική λειτουργία που 
εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους υπευθύνους της μονής , καθώς και από το  GDF SUEZ. 
 

Απόσπασμα μελέτης: κατανάλωση φυσικού αερίου σε περίοδο θέρμανσης 

 

Περίοδος 

θέρμανσης 

Κατανάλωση HDD Αναλογία 

kWh/DJU 

Διορθωμένη 

κατανάλωση/2008-
2009 

2008-2009 1,372 788 2,381 576.56  

2009-2010 1,252 205 2,319 539.98 1,337 041 

 

 

 

 


