
Geothermia Γεωθερμία

Με τον όρο γεωθερμία ορίζεται η εκμετάλλευση της ενέργειας από
το εσωτερικό της γης από όπου με τη χρήση μιας γεωθερμικής
αντλίας θερμότητας επιτρέπεται η μεταφορά θερμότητας από και 
προς το έδαφος για την παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού
νερού χρήσης για οικιακές αλλά & ευρήτερης κλίμακας εφαρμογές.
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What is Geothermia? Τι είναι η Γεωθερμία?

Οριζόντιο Κλειστό Σύστημα

Κατακόρυφο Κλειστό Σύστημα 

Ανοίγονται ορύγματα βάθους περίπου 2m ή γίνεται 
εξολοκλήρου εκσκαφή του χώρου και τοποθετείται ο
γεωθερμικός εναλλάκτης. Χρησιμοποιείται σχεδόν 
κατ' αποκλειστικότητα όταν επαρκεί ο χώρος του 
οικοπέδου επειδή είναι η πιο οικονομική λύση. 

Γίνονται γεωτρήσεις σε μικρά σχετικά βάθη και σωλήνες
PE τύπου U, που αποτελούν το γεωθερμικό εναλλάκτη,
τοποθετούνται κατακόρυφα στο έδαφος, μέσα από τις
οποίες διέρχεται ειδικό υγρό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε
περιπτώσεις όπου η επιφάνεια του οικοπέδου είναι μικρή
και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η οριζόντια μέθοδος.

Αρχή λειτουργίας
Μια πλήρης εγκατάσταση αβαθούς γεωθερμίας αποτελείται από 
τα παρακάτω τμήματα: 

α) από τη γεωθερμική αντλία θερμότητας 
β) από τον γεωθερμικό εναλλάκτη, που είναι ένα κλειστό
σύστημα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο ΗDPE, που διαρρέεται 
από ειδικό υγρό και τοποθετείται μέσα στο έδαφος,
γ) από την εσωτερική εγκατάσταση θέρμανσης και/ή 
δροσισμού της κατοικίας (του κτιρίου).
Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενδοδαπέδιο σύστημα
θέρμανσης & και δροσισμού ή σύστημα fan coils.
δ) από τον αυτοματισμό της εγκατάστασης.

Geothermia is defined as the exploitation of underground energy
from earth, by using a geothermal heating pump allows transfer of
heat to and from the ground, to produce cooling, heating and hot
water for domestic use or other applications.

Horizontal Closed Loops

Vertical Closed Loops

Pits of 2m depth are dug or total excavation 
of the area if space permits and piping loop
is positioned. Used almost exclusively
whenever there is a sufficient area of land 
as it is the most economical solution.

Pipes from HDPE U-shaped are placed in 
small drilled holes with relative shallow
depths, acting as a heat exchanger.  
Pipes are vertical in the ground & special
antifreeze solution passes through them.
Used whenever there isn’t a sufficient area
of land and the horizontal system cannot
be applied.

Operating principle
A full installation of shallow geothermal consists of the 
following sections:

a) geothermal heating pump 
b) underground piping loops as a heat exchanger, which is
a closed HDPE piping system, passed over by a special
antifreeze solution.
c) heating or cooling network of the house (building).
Network systems such as underfloor heating or fan coils 
can be used for heating or cooling.
d) automation of the installation.

Συστήματα ΓεωθερμίαςGeothermal Systems

Κλειστό Σύστημα Λίμνης

Αν μια λίμνη βρίσκεται κοντά, για την μεταφορά 
θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό και όχι το
έδαφος. Στην περίπτωση αυτή ο γεωθερμικός εναλλάκτης 
πρέπει να στηρίζεται σωστά για να παραμείνει στο βυθό
της λίμνης.

Lake or Pond Closed Loops

If a pond or lake is available, the heat
pump loops can utilize the water rather
than the soil to transfer heat. In this case
the pipe loop must be weighted properly
to remain at the bottom of the lake.

Ανοιχτό Σύστημα 

Τα συστήματα ανοιxτών βρόχων εξάγουν ή ανταλλάσουν
θερμότητα άμεσα από ή σε ένα φρεάτιο ύδατος,
επιστρέφοντας το ύδωρ σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η ποιότητα & η ποσότητα
του νερού, πρέπει να εξασφαλιστούν προτού να γίνει μια
εγκατάσταση αυτού του ύφους.

Open Loops

Open loop systems extract or eject heat
directly from or to a water well, returning 
the water in accordance with 
environmental regulations. Water quality
and quantity must be ensured before an 
installation of this type can be done.
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