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DIRECT EXPANSION (DX) Vs HYDRONIC



DIRECT EXPANSION (DX)

ΠΡΩΤΕΥΩΝ

HYDRONIC
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Εσωτερικές μονάδες (indoor units)
αέρας/νερό(Fan coil) ή αέρας/Refrigerant 
(Direct expansion)
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DX (Direct expansion): Κατευθείαν κυκλοφορία 
ψυκτικού υλικού στην τοπική μονάδα

• Δεν υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερων ρυθμίσεων. Η 
καλή λειτουργία είναι πιο εξασφαλισμένη

• Αυτοματισμοί και σύστημα ελέγχου που 
επιτρέπει ορθολογιστική διαχείριση, ανίχνευση 
βλαβών κτλ

• Νέας τεχνολογίας, καλύτερης εμφάνισης τοπικές 
μονάδες, λιγότερος θόρυβος

• Ψηλό αρχικό κόστος
• Κίνδυνος διαρροής ψυκτικού υλικού



Fan coils: Κυκλοφορία νερού στην τοπική 
μονάδα

• Χαμηλό αρχικό κόστος
• Απλή κατασκευή, εύκολα επιδιορθώσιμα
• Ογκώδης τοπικές μονάδες, θορυβώδεις
• Κίνδυνος διαρροής νερού
• Απαιτητική η υδραυλική εξισορρόπηση 

συστήματος
• Συνήθως χαμηλή διαθέσιμη στατική πίεση αέρα 

στα χωστού τύπου fan-coils
• Παλιάς τεχνολογίας αυτοματισμοί και σύστημα 

ελέγχου



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ - DX



WINDOW TYPE A/C



SPLIT UNITS – ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Αποτελείται από δύο 
μονάδες, μία εσωτερική και 
μία εξωτερική. 
Δημιουργήθηκε για να 
αντικαταστήσει το window 
type για λόγους 
πρακτικότητας και 
αισθητικής (Μέγεθος, 
θόρυβος κτλ) 



SPLIT UNITS – ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ



MULTI-SPLIT – Πολυδιαιρούμενα
Κλιματιστικά 

Παρόμοια με τα διαιρούμενα 
κλιματιστικά τοίχου.  Η διαφορά 
τους έγκειται στη δυνατότητα 
σύνδεσης και τροφοδοσίας με 
ψυκτικό υγρό περισσότερων 
εσωτερικών μονάδων σε μία 
μόνο εξωτερική.  Η εγκατάσταση 
συστήματος multi split, 
προκρίνεται όταν ο αριθμός των 
εσωτερικών μονάδων είναι 
μεγάλος και  δεν είναι επιθυμητή  
η χρήση πολλών εξωτερικών 
μονάδων



VRF-VRV

Το πολυζωνικό 
/πολυδιαιρούμενο 
σύστημα κλιματισμού 
μεταβλητού όγκου 
ψυκτικού μέσου, γνωστό 
ως VRV (Variable 
Refrigerant Volume) , 
όπου η εξωτερική 
μονάδα-αντλία 
θερμότητας μπορεί να 
συνδεθεί με πολλαπλές 
εσωτερικές μονάδες 
μέσω ενός κεντρικού 
δικτύου ψυκτικών 
σωληνώσεων.



VRF-VRV



VRF-VRV ΔΙΑΝΟΜΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ



VRF-VRV ΔΙΑΝΟΜΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ



VRV ΧΩΡΙΣ ANAKTHΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



VRV ME ANAKTHΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



VRV ME ANAKTHΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



VRV ME ANAKTHΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
2 ΣΩΛΗΝΙΟ ή 3 ΣΩΛΗΝΙΟ 



VRV ME ANAKTHΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
2 ΣΩΛΗΝΙΟ ή 3 ΣΩΛΗΝΙΟ 



Σύστημα VRF με Hydrobox
(low ή Ηigh Temp.)



VRV- Cascade 
Systems

2 Ψυκτικά κυκλωματα, 2 
συνήθως διαφορετικά 
refrigerants, 2 Στάδια 
συμπίεσης

Ο υγροποιητής στο πρώτο 
στάδιο συμπίεσης είναι και ο 
αεροποιητής του δευτέρου 
σταδίου

Για  την επίτευξη πιο ψηλών 
τελικών Θερμοκρασιών 
εξόδου >70°C
ΖΝΧ  ή θέρμανση με σώματα



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

• Ανανέωση του αέρα: είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού 
αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με 
σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την 
εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

• Καθαρισμός του αέρα: είναι η διεργασία αφαίρεσης των 
σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό 
τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού 
αέρα.



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ



Bέλτιστος ρυθμός εξαερισμού κατά ASHRAE



Bέλτιστος ρυθμός εξαερισμού κατά ASHRAE



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

°

• Ο ανεμιστήρας είναι μια μηχανή που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ροής
μέσα σε ένα ρευστό, τυπικά ένα αέριο όπως
ο αέρας

• Αποτελείται από μια περιστρεφόμενη
διάταξη πτερυγίων η λεπίδων οι οποίες
δρουν επί του ρευστού. Το περιστρεφόμενο
συγκρότημα των πτερυγίων και της
πλήμνης που είναι γνωστό ως στροφείο ή
δρομέας, συνήθως, περιέχεται μέσα σε
κάποια μορφή στέγης ή
θήκης/περιβλήματος.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

°

Οι ανεμιστήρες παράγουν ρεύματα
μεγάλου όγκου και χαμηλής πίεσης
Αντίθετα με τους συμπιεστές που
παράγουν υψηλές πιέσεις σε συγκριτικά
μικρό όγκο

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7


ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΡΟΗΣ

°



ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

°

Η ροή του αέρα γίνεται 
παράλληλα με τον άξονα 
περιστροφής

Χαρακτηριστικά:
• Μεγάλη Ροή
• Μικρή πίεση
• Χαμηλή ηλεκτρική 

παροχή



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 
(CENTRIFUGAL)

°

O Αέρας εισέρχεται από  
τον άξονα και εξέρχεται 
στις 90°

Χαρακτηριστικά:
• Μικρή Ροή
• Μεγάλη πίεση
• Ψηλή ηλεκτρική 

παροχή
• Πιο σταθερή ροή



ΜΕΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ (ΜΙΧΕD FLOW)

°

Συνδυάζουν τα 
πλεονεκτήματα και 
των δύο αφού είναι 
συνδυασμός 
φυγοκεντρικού και 
αξονικού ανεμιστήρα



ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ

°



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ με ΑΝΑΚΤΗΣΗ θερμότητας

Σύστημα εξαερισμού και ανάκτησης θερμότητας (HRV) 
(Heat Recovery Ventilation) είναι ένα σύστημα 
εξαερισμού με ταυτόχρονη ανάκτηση θερμότητας.

• Το σύστημα HRV εξάγει τον ζεστό αέρα και την υγρασία από το κτίριο, 
διοχετεύοντας μέσα στο κτίριο φρέσκο αέρα από έξω. 

• Ο ζεστός αέρας περνά μέσα από εναλλάκτες θερμότητας για ανάκτηση 
της θερμότητας του αέρα πριν να απορριφθεί στο περιβάλλον. 

• Ο δροσερός εξωτερικός αέρας πριν διοχετευθεί στο κτίριο περνά μέσα 
από τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να έρχεται σε επαφή με τον 
εξερχόμενο αέρα και ανακτά την θερμότητα με αποτέλεσμα να έχει την 
σωστή θερμοκρασία.



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ με ΑΝΑΚΤΗΣΗ θερμότητας



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ με ΑΝΑΚΤΗΣΗ θερμότητας

Tυπικοί βαθμοί ανάκτησης
>60%

Ψηλής απόδοσης 
( Passive buildings)

>90%



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ με ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
θερμότητας Και DX Coil



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ με ΑΝΑΚΤΗΣΗ θερμότητας
Thermal Wheel

Ειδική µορφή των εναλλακτών θερµότητας, που
χρησιµοποιείται για την ανάκτηση θερµότητας στη βιοµηχανία
και τη θέρµανση χώρων, είναι ο θερµικός τροχός (Thermal wheel).
Ο θερµικός τροχός, γνωστός και ως περιστροφικός εναλλάκτης,
χρησιµοποιείται όταν τα θερµικά ρευστά είναι αέρια. Αποτελείται
από ένα δίσκο, περατό στη ροή των αερίων, που κατασκευάζεται
από υλικό µεγάλης θερµοχωρητικότητας. Ο δίσκος περιστρέφεται
µεταξύ δύο γειτονικών αγωγών, από τους οποίους διέρχονται δύο
ρεύµατα αερίων διαφορετικής θερµοκρασίας. Ο άξονας
περιστροφής του δίσκου είναι παράλληλος µε τη ροή των ρευστών
και βρίσκεται στην επιφάνεια επαφής των δύο
αγωγών



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ με ΑΝΑΚΤΗΣΗ θερμότητας
Thermal Wheel



ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ με ΑΝΑΚΤΗΣΗ θερμότητας
Τοπική μονάδα

Λειτουργία σε κύκλους 1min – Εισαγωγής & Απόρριψης αέρα



Σας ευχαριστώ!

Δημήτρης Χατζηγρηγορίου
Μηχανολόγος Μηχανικός
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