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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δυνατότητα προσαρμογής του ενεργειακού προφίλ
συμβατικών κτηρίων του εργασιακού τομέα σε κτήρια ισοσκελισμένου ενεργειακού ισοζυγίου.
Το μοντέλο του ισοσκελισμένου ενεργειακού ισοζυγίου στοχεύει όχι μόνο στην παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια ενός έτους αξιοποιώντας
τεχνολογίες ΑΠΕ, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει τη βέλτιστη εξισορρόπηση μεταξύ της
παραγωγής και της κατανάλωσης σε μικρότερα διαστήματα χρόνου (μήνα, ημέρα ή ακόμα
και πραγματικού χρόνου), αξιοποιώντας ενεργητικές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας,
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και μοντέλα πρόβλεψης τόσο της ηλεκτροπαραγωγής
όσο και των ηλεκτρικών καταναλώσεων. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται προέκυψαν
από τη συμμετοχή του τμήματος Φ/Β Συστημάτων και ∆ιεσπαρμένης Παραγωγής του ΚΑΠΕ
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Smart Build “Implementing Smart Information and
Communication Technology concepts for energy efficiency in public buildings”.
Λέξεις κλειδιά: κτήρια ισοσκελισμένου ενεργειακού ισοζυγίου, ενεργητικές τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας, μοντέλα πρόβλεψης κατανάλωσης, ΑΠΕ, συστήματα
αποθήκευσης ενέργειας
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάθε κτήριο τόσο στην κατασκευή του όσο στον κύκλο της λειτουργικής του ζωής αλλά και
στην κατεδάφιση του είναι συνυφασμένο με την κατανάλωση ενέργειας. Εάν σε αυτά τα ποσά
προστεθεί και η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή και μεταφορά των δομικών
υλικών, έχουμε μια πλήρη εικόνα των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτηρίου. Σύμφωνα με
εργασίες που καταγράφουν την ενέργεια που δαπανάται στην περίοδο χρήσης ενός κτηρίου
(άμεση κατανάλωση), τη φάση κατασκευής αλλά και της κατεδάφισης (έμμεση κατανάλωση),
αποδεικνύεται πως η έμμεση καταναλισκόμενη ενέργεια είναι εξαιρετικά μικρή συγκριτικά με
την ενέργεια που δαπανάται στο λειτουργικό κύκλο των κτηρίων [1]. Σύμφωνα με τα
στατιστικά δεδομένα της Eurostat για το 2012, η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
του κτηριακού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28) ήταν 437,9 Mtoe, ποσό σχεδόν ίσο με
το 40% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (1104,5 Mtoe), εκ των οποίων το 66%
καταναλώθηκε στον οικιακό τομέα (289,2 Mtoe) ενώ η συμμετοχή του υπόλοιπου κτηριακού
τομέα ανήλθε στα 148,7 Mtoe. Αντίστοιχα, σε εθνικό επίπεδο η ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας ήταν 17,13 Mtoe από τα οποία τα 5,04 Mtoe καταναλώθηκαν σε
οικιακές εφαρμογές και 2,23 Mtoe στον υπόλοιπο κτηριακό τομέα [2].
Η ενεργειακή κατανάλωση ενός κτηρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με κυριότερους
από αυτούς το είδος χρήσης του κτηρίου (π.χ. οικιακό ή μη-οικιακό), το ωρολόγιο
πρόγραμμα χρήσης (ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ΑΠΕ), τις κλιματολογικές συνθήκες της
περιοχής στην οποία οικοδομήθηκε, τον συντελεστή θερµοπερατότητας των οικοδομικών
υλικών, την αρχιτεκτονική που εφαρμόστηκε (βιοκλιματική/παθητική ή κλασική), το έτος
κατασκευής του, το είδος και την απόδοση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης και τη
συμπεριφορά των χρηστών των κτηρίου (επιλογή της εσωτερικής θερμοκρασίας, εφαρμογή
των αρχών εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λ.π) [3-7]. Επιπροσθέτως, σε αντίθεση με τα οικιακά
κτήρια, ο υπόλοιπος κτηριακός τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερα ετερογενή χαρακτηριστικά
ενεργειακής κατανάλωσης με κύριο διαφοροποιό κριτήριο τον τρόπο χρήσης [8].
Παραδείγματος χάριν οι επιθυμητές συνθήκες αερισμού, θέρμανσης και φωτισμού σε μια
αποθήκη εμπορευμάτων είναι εντελώς διαφορετικές με αυτές ενός γραφείου, ενός
νοσοκομείου, ή ενός αθλητικού κέντρου. Συνεπώς, ενώ στον οικιακό τομέα οι τεχνικές
βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας ακολουθούν λίγο πολύ συγκεκριμένη
στρατηγική, στον υπόλοιπο κτηριακό τομέα απαιτείται ενδελεχής ανάλυση των ενεργειακών
και των χρηστικών αναγκών του κτηρίου.
Αρκετές επιστημονικές ομάδες μελέτησαν τις ενεργοβόρες πτυχές της λειτουργικής
συμπεριφοράς των κτηρίων και πρότειναν εφαρμοσμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της
ενεργειακής τους αποδοτικότητας, αξιοποιώντας τεχνικές όπως ο παθητικός ηλιακός
σχεδιασμός, ο φυσικός δροσισμός και αερισμός του κτηρίου, η θέρμανση του κτηρίου μέσω
γεωθερμίας ή/και ηλιακής θερμότητας [1, 3, 6,]. Οι προαναφερθείσες λύσεις σε συνδυασμό
με τη χρησιμοποίηση οικοδομικών υλικών με χαμηλό δείκτη θερµοπερατότητας και
τεχνολογίες ΑΠΕ, οδήγησαν αρχικά στα κτήρια χαμηλής κατανάλωσης και στη συνέχεια στα
κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΜΕΚ). Ένα κτήριο ΜΕΚ παράγει την ενέργεια
που καταναλώνει κατά τη διάρκεια ενός έτους αξιοποιώντας ΑΠΕ. Ταυτόχρονα όμως
εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο. ∆ηλαδή το κτήριο παρέχει ή
απορροφά ενέργεια στο/(από το) δίκτυο προσπαθώντας να εξυπηρετήσει το εκάστοτε
ενεργειακό ισοζύγιο όπως αυτό ορίζεται από την εξίσωση της ηλεκτροπαραγωγής και των
καταναλώσεων [7, 9-11]. Στη περίπτωση που ο υπολογισμός της ενεργειακής αυτονομίας
γίνεται σε ετήσια βάση ή το κτήριο δεν διαθέτει μέσα ενεργειακής αποθήκευσης, καθίσταται
εύλογο πως η ενεργειακή αυτάρκεια προκύπτει σε λογιστική βάση και όχι σε πραγματικό
χρόνο. Επίσης, παρότι το κτήριο περιορίζει την ενεργειακή του εξάρτηση από το ηλεκτρικό
δίκτυο αλλά και τη λειτουργική επιβάρυνση του δικτύου (μέσω του περιορισμού της
μεταφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας άρα και των ηλεκτρικών απωλειών), από την άλλη
πλευρά δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της τάσης και της ηλεκτρικής ισχύος
στις γραμμές Χ.Τ. δημιουργώντας επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες αιχμών φορτίου και
επιστροφών ενέργειας από το κτήριο προς το ηλεκτρικό δίκτυο .
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Το ενδιαφέρον τη
ης παρούσας εργασία
ας εστιάζετται στις πρ
ρακτικές βεελτιστοποίησης της
ενεργεια
ακής συμπεεριφοράς το
ου μη οικια
ακού κτηρια
ακού τομέα και συγκεκκριμένα στα
α κτήρια
που χρη
ησιμοποιού
ύνται ως γραφεία, τομέέας που καλύπτει το 23%
2
της συυνολικής επ
πιφάνειας
των μη
η οικιακών κτισμάτων
ν στην ΕΕ--28 και πα
αρουσιάζει πολλά κοι νά στοιχεία
α με τα
εκπαιδεευτικά συγκκροτήματα [8]. Αρχικκά παρουσ
σιάζεται η μεθοδολογγία με την
ν οποία
μετρήθη
ηκε και αξιο
ολογήθηκε η ενεργεια
ακή συμπερ
ριφορά της κτηριακής εγκατάστα
ασης του
τμήματο
ος Φ/Β Συ
υστημάτων και ∆ιεσπ
παρμένης Παραγωγής
Π
ς, τα κριτήήρια επιλογ
γής των
τεχνικώ
ών βελτιστοπ
ποίησης της ενεργειακκής αποδοττικότητας του κτηρίου (επιδίωξη κτηρίου
χαμηλήςς κατανάλω
ωσης) και τα
α πρώτα απ
ποτελέσματτα αυτών σε
σ δείκτες π
που επιτρέπ
πουν την
απευθείίας σύγκρισ
ση των ενεεργειακών ευρημάτων
ν με αυτά άλλων
ά
κτηρ
ρίων παρα
απλήσιας
λειτουργγικής φιλοσοφίας. Οι συνηθέσττεροι διεθν
νώς δείκτες
ς είναι τηςς πυκνότητας της
καταναλλισκόμενης ενέργειας ανά μονάδ
δα επιφάνειας και όγκ
κου (kWh/m
m2, kWh/m3) ή ανά
χρήστη του κτηρίου (kWh/emp). Επίσης,, για την ορ
ρθή σύγκρισ
ση των μετρ
ρούμενων μεγεθών
μ
με τα α
αντίστοιχα μεταγενέσττερων χροννικών περιό
όδων χρησ
σιμοποιήθηκκε το κριτή
ήριο των
βαθμοη
ημερών θέρ
ρμανσης/ψύξης. Τέλοςς, προτείνον
νται λύσεις για τη μερ
ρική εφαρμ
μογή του
μοντέλο
ου του κτηρίου ισοσ
σκελισμένου
υ ενεργεια
ακού ισοζυ
υγίου (ΙΕΙ),, προκειμέένου να
περιορισ
στούν οι αιχμές
α
στις
ς ενεργειακκές συναλλ
λαγές του κτηρίου μ
με το δίκτυο Χ.Τ.
Συγκεκρ
ριμένα, από
ό την ενεργ
γειακή ανάλλυση του κτηρίου
κ
επιλ
λέγονται τα
α φορτία μεε έντονο
διακοπττικό χαρακττήρα (συχνέές εκκινήσεεις/παύσεις λειτουργίας
ς) και εξετά
άζεται η δυν
νατότητα
αξιοποίησης των Φ/Β
Φ συστημά
άτων για τη
ην εξομάλυν
νση των αιχμών ισχύοςς.
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ΗΣ ∆Ε∆ΟΜ
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Το κτήρ
ριο στο οπο
οίο στεγάζεεται το τμήμ
μα Φ/Β Συσ
στημάτων και
κ ∆ιεσπαρ
ρμένης Παρ
ραγωγής
του ΚΑΠ
ΠΕ καταλαμ
μβάνει συνο
ολική επιφά
άνεια 300m2 και ο όγκο
ος του ανέρ
ρχεται στα 1290m3.
Η διαρ
ρρύθμιση του
τ
κτηρίο
ου επιτρέπ
πει το σχ
χηματισμό πέντε πλήήρως ηλεκ
κτρονικά
εξοπλισ
σμένων γρα
αφείων στα
α οποία μπ
πορούν να εργαστούν οκτώ (8) άτομα. Επ
πίσης, το
κτήριο διαθέτει τρ
ρεις αίθουσ
σες εργαστη
ηρίων οι οποίες
ο
είναι εξοπλισμέένες με κα
ατάλληλο
ερευνηττικό εξοπλισ
σμό για τη διεξαγωγή
ή μετρήσεω
ων σε Φ/Β πλαίσια,
π
σεε συσσωρεευτές και
ηλεκτρο
ονικούς μεττατροπείς. Μολονότι η εγκατεστη
ημένη ισχύς του κτηρ
ρίου ανέρχεεται στα
130kW, η πραγμα
ατικά καταν
ναλισκόμεννη ισχύς δύ
ύσκολα ξεπ
περνά τα 330kW εξαιττίας του
υψηλού
ύ συντελεσττή ετεροχρο
ονισμού μετταξύ των διαφόρων ηλ
λεκτρικών κκαταναλώσ
σεων του
κτηρίου. Παρατηρώ
ώντας την εικόνα
ε
1, σττην οποία παρουσιάζετ
π
ται το μονογγραμμικό ηλεκτρικό
σχέδιο του κτηρίο
ισχύος στο
ου, τεκμαίρεται πως η παροχέτεευση της ηλεκτρικής
η
ο κτήριο
πραγμα
ατοποιείται μέσω
μ
τριών
ν ξεχωριστώ
ών γραμμών
ν Χ.Τ.

Εικόνα 1: Μονογρα
αμμική απεικ
κόνιση του σ
συστήματος παροχής ηλ
λεκτρικής εννέργειας του κτηρίου
Φ/Β Συ
υστημάτων κκαι ∆ιεσπαρ
ρμένης Παρα
αγωγής

Η πρώττη τριφασικκή γραμμή μέσω του πίνακα δια
ανομής “Ins
struments D
D.B” εξυπη
ηρετεί τα
ηλεκτρικκά φορτία των
τ
εργασττηρίων, μέρ
ρος των ηλεεκτρικών αν
ναγκών τωνν γραφείων (κυρίως
φωτισμό
ός και μερικκά ηλεκτρικά φορτία) κκαι τις υπόλ
λοιπες παροχές του κτ
κτηρίου (εξο
οπλισμός
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κουζίνας, γενικός φωτισμός,
φ
κ.λπ.).
κ
Ο δεεύτερος μον
νοφασικός πίνακα διαννομής “U.P
P.S. D.B”
τροφοδο
οτεί επιλεγμένα ηλεκττρικά φορτία
α σε ολόκλ
ληρο το κτή
ήριο (κυρίω
ως υπολογιστές και
φωτισμό
ό ασφαλεία
ας), ενώ ο τρ
ρίτος πίνακκα διανομήςς “HVAC D.B” εξυπηρεετεί αποκλειιστικά το
ηλεκτρικκό σύστημα
α θέρμανσ
σης/ψύξης ((HVAC) το
ου κτηρίου ονομαστικήής ισχύος 15.5kW
(54kW θ
θερμική και 46.7kW ψυ
υκτική ισχύςς). Το HVAC
C σύστημα εμπεριέχει δύο συμπιεεστές, εκ
των οπο
οίων ο δεύττερος ενεργ
γοποιείται ό
όταν οι ανάγ
γκες του κτηρίου ξεπερ
ρνούν το ήμισυ της
συνολικκής θερμική ή ψυκτικής
ς του ικανόττητας.
σχύος 21,8
Επίσης,, στο κτήριιο είναι εγκ
κατεστημένο
ο ένα Φ/Β σύστημα συνολικής
σ
ισ
8kWp το
υστήματα των i) 10,35kWp
οποίο απαρτίζετα
αι από τρία υποσυ
1
(κλίσης 30
3 ο και
προσαννατολισμού 22,5οΝ∆), ii) 6,72kW
Wp (κλίσης 45ο και προσανατολ
π
λισμού 0οΝ)) και iii)
4,73kW
Wp (κλίσης 90ο και πρ
ροσανατολιισμού 22,5οΝ∆). Η επ
πιλογή τωνν κλίσεων και των
προσαννατολισμώνν των υποσυ
υστημάτων δεν έγινε με
μ κριτήριο την ετήσια μεγιστοποίηση της
παραγω
ωγής, αλλά αντιθέτως με γνώμοννα το σκιασ
σμό του κτηρίου και τηη διατήρηση
η όσο το
δυνατόνν ισορροπ
πημένης πα
αραγωγής σε μεγαλύ
ύτερο διάσ
στημα του έτους. Η ετήσια
ενεργεια
ακή συνεισφ
φορά του Φ/Β
Φ συστήμ
ματος ανέρχ
χεται στις 27MWh
2
και ο σχετικός
ς δείκτης
παραγω
ωγής κυμαίννεται στις 1240kW
1
Wp. Η παρ
ραγόμενη εν
νέργεια δενν ιδιοκατανα
αλώνεται
el/kW
αλλά πα
αρέχεται εξ ολοκλήρου
υ στο ηλεκτ ρικό δίκτυο
ο μέσω ξεχω
ωριστού Μ/Σ
Σ 20kV/400
0V όπως
χαρακτη
ηριστικά φα
αίνεται το σχ
χήμα 1 (καθ
θεστώς Feed in Tariff).
Λαμβάννοντας υπόψη πως το
ο ευρωπαϊκό
B
στοχεεύει στη χρήση ICT
ό πρόγραμμα Smart Build
συστημάτων για την
τ
επίτευξξη ενεργεια
ακής εξοικο
ονόμησης σε
σ κτήρια, δεν αναζητήθηκαν
παθητικκές μέθοδο
οι εξοικονόμ
μησης ενέρ
ργειας και αναβάθμισ
σης του κτηηριακού κεελύφους.
Αντιθέτω
ως, χρησιμο
οποιήθηκαν
ν συστήματτα συλλογής καταγραφ
φής, ανάλυσ
σης και μεττάδοσης,
πληροφ
φοριών για
α την λεπ
πτομερή μεελέτη των
ν χρονοσειρών τόσοο των ηλεεκτρικών
καταναλλώσεων όσ
σο και της ηλεκτροπα
αραγωγής του Φ/Β συστήματος
σ
ς, των εσω
ωτερικών
συνθηκώ
ών (θερμοκκρασία, υγρασία, φωτε ινότητα, επ
πίπεδα συγκ
κέντρωσης C
CO2, παρου
υσία) και
ικών συνθη
των εξω
ωτερικών περιβαλλοντ
π
ηκών του κτηρίου
κ
(θερ
ρμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα
τ
διεύθυννση ανέμου
υ, ηλιακή ακτινοβολία
α
α και βροχ
χόπτωση). Η συλλογγή των δεδ
δομένων
διήρκησ
σε όλο το 2013
2
(έτος βάσης), ενώ
ώ τα ευρήμ
ματα που προέκυψαν
π
χρησιμοπο
οιήθηκαν
για να εεπιλεγούν οι
ο τεχνικές βελτιστοπο ίησης της ενεργειακής
ε
ς αποδοτικόότητας του κτηρίου,
για τη μ
μαθηματική μοντελοπο
οίηση της η
ηλεκτρικής ζήτησης
ζ
κα
αι της ενεργγειακής παρ
ραγωγής
των Φ/Β
Β και τον πρ
ρογραμματισμό των ευ
υφυών ελεγκ
κτών εξοικο
ονόμησης εννέργειας.

Εικκόνα 2: Απο
οτύπωση τω
ων μετρητώνν ηλεκτρικής ισχύος/ενέρ
ργειας και τω
ων αισθητήρ
ρων
παρα
ακολούθησης των εσωτεερικών και εεξωτερικών περιβαλλοντ
π
τικών συνθηηκών του κτη
ηρίου.

Για να διερευνηθεεί η δυνατό
ότητα ολική
ής η μερικ
κής ενεργεια
ακής ισορρ
ροπίας μετα
αξύ των
ηλεκτρικκών φορτίω
ων και της ενεργειακή
ής παραγω
ωγής του Φ/Β
Φ συστήμ
ματος, αλλά
ά και να
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εξεταστεί τόσο η επαναληψιμότητα ή ο στοχαστικός χαρακτήρας ορισμένων κρίσιμων
ενεργειακών ανισορροπιών όσο και η δυνατότητα περιορισμού των αιχμών στις ενεργειακές
ανταλλαγές του κτηρίου, χρησιμοποιήθηκε πλήθος αναλυτών ισχύος και ενέργειας στα
σημεία ηλεκτρικής τροφοδότησης του κτηρίου όσο και σε ορισμένα φορτία που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα διακοπτικά χαρακτηριστικά. Παρότι η δομή του ηλεκτρικού
συστήματος δεν επιτρέπει την ιδιοκατανάλωση των παραγόμενων ποσών ενέργειας, στην
ανάλυση των αποτελεσμάτων εξετάστηκε το ενδεχόμενο υπαγωγής του Φ/Β συστήματος σε
καθεστώς Net Metering (η αλλαγή επισημαίνεται στο σχήμα 1 με τις διακεκομμένες γραμμές)
προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα προσαρμογής του κτηρίου στο μοντέλο των
κτηρίων ΙΕΙ. Στην εικόνα 2 αποτυπώνονται οι μετρητές ισχύος/ενέργειας που
χρησιμοποιήθηκαν, οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των
εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών του κτηρίου σε χώρους που
επιλέχτηκαν ως θέσεις αναφοράς. καθώς και το σύστημα παρακολούθησης των βασικών
λειτουργικών χαρακτηριστικών του HVAC συστήματος. Η πρόσβαση στις μετρούμενες τιμές
γίνεται αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτύου ενώ η αποθήκευση και επεξεργασία
αυτών γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης μετάδοσης της εταιρείας FAR
Systems [12].

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ορισμένα από τα κύρια συμπεράσματα που
προέκυψαν ύστερα από την ενδελεχή ανάλυση των χρονοσειρών των ηλεκτρικών
καταναλώσεων και της ηλεκτροπαραγωγής του Φ/Β συστήματος για το έτος αναφοράς,
καθώς και τα αποτελέσματα από τους πρώτους οκτώ μήνες του 2014 στους οποίους
εφαρμόστηκαν οι τεχνικές βελτιστοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου. Η
ανάλυση των ενεργειακών αποτελεσμάτων έγινε με τη συνεργασία ειδικού τμήματος της
EURAC που ειδικεύεται στα κτήρια ΜΕΚ, τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και τη
μοντελοποίηση των κτηριακών φορτίων [13].
Η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση για το έτος 2013 ήταν 18,18MWh, εκ των οποίων σχεδόν
το 40% δαπανήθηκε για την εξυπηρέτηση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (HVAC), το 9%
στα φορτία που εξυπηρετούνται από το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (U.P.S.),
και το υπόλοιπο 51% στα υπόλοιπα ηλεκτρικά φορτία του κτηρίου και στο φωτισμό
(Appliances). Σύμφωνα με τις εργασίες [1, 14, 15] σχεδόν το 50% της ενέργειας στα γραφεία
δαπανάται σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης (υπολογιστές, οθόνες,
εκτυπωτές) ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτει κυρίως ανάγκες φωτισμού (δεν υπολογίζεται η
κατανάλωση των HVAC συστημάτων). Υποθέτοντας λοιπόν πως το σύστημα U.P.S.
εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά υπολογιστικά συστήματα, τεκμαίρεται πως ισόποσο σχεδόν
ποσό ενέργειας δαπανάται για το σύνολο του φωτισμού του κτηρίου. Συμπερασματικά
λοιπόν η ενέργεια που καταναλώνεται στις εργαστηριακές/πειραματικές εφαρμογές
αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Τέλος, βάση των δεικτών
πυκνότητας ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας, η ηλεκτρική κατανάλωση για την ψύξη και
θέρμανση του κτηρίου ήταν 24kWh/m2/year για το 2013, ενώ οι υπόλοιπες ηλεκτρικές
ανάγκες του κτηρίου ανήλθαν στις 36,6kWh/m2/year. Η ενέργεια που παράχθηκε από το Φ/Β
σύστημα ανήλθε στις 78,7kWh/m2/year, ενώ σε μηνιαίο επίπεδο ήταν πάντα υψηλότερη της
ηλεκτρικής κατανάλωσης με εξαίρεση τους χειμερινούς μήνες. Συνεπώς, ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός του κτηρίου πληροί τις προϋποθέσεις των κτηρίων ΜΕΚ τόσο σε ετήσια βάση
όσο και σε μηνιαία βάση με εξαίρεση τη χειμερινή περίοδο, όπου οι ενεργειακές συναλλαγές
με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν ξεπέρασαν στη χείριστη περίπτωση τις 2.3kWh/m2 (Ιανουάριος
2013).
Στις εικόνες 3 και 4 αποτυπώνεται η μηνιαία ηλεκτρική κατανάλωση του κτηρίου για το έτος
αναφοράς αλλά και τους πρώτους οκτώ μήνες του 2014. Συγκεκριμένα η κατανάλωση
διαχωρίζεται σε δύο συνιστώσες βάσει των οποίων επιδιώχτηκε και η βελτιστοποίησης της
ενεργειακής αποδοτικότητας. Η πρώτη αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική κατανάλωση του
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συστήματος θέρμα
ανσης/ψύξη
ης –εικόνα
α 3-, ενώ η δεύτερη εμπεριέχει την ενέργ
γεια που
δαπανά
άται σε φωττισμό (Lighting), στο σ
σύστημα αδ
διάλειπτης παροχής εννέργειας (U
UPS) και
στα υπό
όλοιπα ηλεκκτρικά φορττία του κτηρ
ρίου (Appliances) –εικόνα 4-.

Εικόνα 3: Ηλ. κατα
ανάλωση του
υ συστήματο
ος
HVAC για το έτος ανναφοράς καιι τους πρώτο
ους
οκτώ μή
ήνες του 201
14.

Εικόν
να 4: Ηλ. καττανάλωση σ
σε φωτισμό,U
UPS και
στα
α υπόλοιπα ηλεκτρικά φ
φορτία για το
ο έτος
αναφ
φοράς και τους πρώτουςς 8 μήνες του 2014.

Από τη μελέτη τω
ων γραφημά
άτων 3 και 4 τεκμαίρεεται πως η ηλεκτρικήή κατανάλω
ωση του
συστήματος θέρμανσης/ψύξη
ης παρουσ
σιάζει έντον
να εποχικά
ά χαρακτηρ
ριστικά (δρ
ραστικός
περιορισ
σμός της κατά
κ
τη διά
άρκεια της άνοιξης και
κ του φθιν
νοπώρου) ως απόρρ
ροια των
κλιματικκών χαρακκτηριστικών της χώρ
ρας μας. Για
Γ
τη βελ
λτιστοποίησ
ση της ηλ
λεκτρικής
κατανάλλωσης του συστήματο
ος HVAC απ
ποφασίστηκ
κε να χρησιμοποιηθούύν ηλεκτροβ
βάνες σε
συνδυασμό με τρ
ριόδους βαλβίδες στα
α θερμαντικ
κά/ψυκτικά σώματα, ενώ η συν
νάρτηση
ενεργοπ
ποίησής τους στους ευφυείς
ε
ελεεγκτές λαμβ
βάνει υπόψη την παροουσία/απου
υσία του
εργαζομ
μένου, τη θερμοκρασία
θ
α του χώρο
ου και τη θερμοκρασία
θ
α αναφοράςς. Ως θερμοκρασία
αναφορ
ράς θεωρήθ
θηκαν οι 20
0οC στη χειμ
μερινή και οι 23οC στην καλοκαιρ
ρινή περίοδ
δο. Στον
πίνακα 1 παρατίθ
θεται η ηλεκτρική κατα
ανάλωση του
τ
συστήματος HVAC
C, με γνώμ
μονα τις
βαθμοη
ημέρες (HD
DD) θέρμανσης/ψύξη
ης. Ο υπ
πολογισμός
ς των βα
αθμοημερών έγινε
χρησιμο
οποιώντας τα μετεωρο
ολογικά δεδ
δομένα του
υ ιστότοπου
υ Degree D
Days.net [16]. Από
κάθε μή
ήνα έχουν αφαιρεθεί
α
τα
α σαββατοκκύριακα. H εφαρμογή των
τ
τεχνικώ
ών βελτιστοποίησης
της ενερ
ργητικής απ
ποδοτικότηττας του συσ
στήματος HV
VAC οδήγη
ησε σε εξοικκονόμηση εν
νέργειας
σε ποσο
οστό 10,32%
% για το πρ
ρώτο οκτάμ ηνο του 201
14.
Πίνα
ακας 1: Μηνιαία ηλ. κατα
ανάλωση το
ου συστήματος HVAC, με γνώμονα ττις βαθμοημ
μέρες
(HDD) θέρμανσης//ψύξης.
20
013

Η κατανάλω
Ηλ.
ωση
ΗV
VAC [kWh/H
HDD]

HD
DD

2014

Ηλ. κατανά
άλωση
ΗVAC [kW
Wh/HDD]

HDD

Ιανου
υάριος
Φεβρο
ουάριο
Μάρ
ρτιος

5,53
5,01
3,80

25 5,7
20 0,1
16 5,2

Ιαν
νουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Μ

3,855
4,044
3,444

218,6
195,2
177,1

Απρ
ρίλιος
Μά
άιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγο
ουστος
Μέση
η Τιμή

0,56
2,04
7,23
11,65
8,35
5,52

12 0,2
34
4,8
53
3,4
95
5,4
11 0,4

Απ
πρίλιος
Μάιος
Μ
Ιο
ούνιος
Ιο
ούλιος
Αύγ
γουστος
Μέέση Τιμή

1,011
1,688
8,999
11,533
5,033
4,955

130,8
53,7
57,7
92,4
95

Επίσ
σης, για τη μείωση τω
ων ψυκτικώνν αναγκών των εργασ
στηρίων κα
ατά τη διάρ
ρκεια της
καλοκαιιρινής περ
ριόδου, απ
ποφασίστηκ ε να μεγιστοποιηθούν τα δια
αστήματα φυσικού
δροσισμ
μού τους, αξιοποιώντας τη βιοκκλιματική αρ
ρχιτεκτονική
ή του κτηρ
ρίου. Συγκεεκριμένα,
κατά τη διάρκεια των νυχτεριν
νών ωρών συγκρίνετα
αι η θερμοκ
κρασία περιιβάλλοντος με αυτή
της θερ
ρμής αέριαςς μάζας πο
ου εγκλωβ ίζεται στο ύψος της οροφής τοου κτηρίου κατά τη
διάρκεια
α της ημέρα
ας και εφόσ
σον οι μετρ
ρήσεις της ταχύτητας του ανέμουυ και του ανιχνευτή
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βροχής το επιτρέπ
πουν ανοίγ
γουν τα πα
αράθυρα ορ
ροφής των αιθουσώνν για να επ
πιτευχθεί
φυσικόςς δροσισμός. Η σύγκρ
ριση της εσ ωτερικής και εξωτερικ
κής θερμοκρ
ρασίας του κτηρίου
γίνεται
λογικής
προκειμ
μένου
να
α
αποφευυχθούν
άσκοπες
ά
μέσω
υστέρησηςς
ενεργοπ
ποιήσεις/απ
πενεργοποιή
ήσεις των παραθύρ
ρων. Στις συναρτήσ
σεις ελέγχ
χου της
συγκεκρ
ριμένης εφ
φαρμογής έχουν
έ
προβ
βλεφθεί μεετρήσεις αν
νίχνευσης πυρκαγιάς για να
αποφευ
υχθεί το άνο
οιγμα των παραθύρων
π
σε μια τέτοια περίπτωση.
Η βελτισ
στοποίηση της λειτουρ
ργικής συμ περιφοράς των φωτισ
στικών σωμ
μάτων οδήγ
γησε στη
θέσπιση
η κατώτατο
ου ανεκτού ορίου φωττεινότητας των
τ
300LUX (τιμή η οοποία επιφ
φέρει την
υποχρεωτική τους ενεργοπ
ποίηση σε περίπτωσ
ση παρουσίας εργα
αζομένου), ενώ η
τ
επιβάλ
λλεται σε πεερίπτωση απουσίας
α
ερ
ργαζομένωνν ή όταν η διαφορά
απενεργγοποίησή τους
μεταξύ της εκάστο
οτε τιμής της
τ
φωτεινό
ότητας με το επίπεδο
ο φωτεινόττητας του τεχνητού
τ
φωτισμο
ολικής έλλ
ού (μετρημ
μένο σε συνθήκες
σ
λειψης φυσ
σικού φωττισμού) οδ
δηγεί σε
αποτέλεεσμα μεγαλλύτερο των
ν 400LUX.. Αντίστοιχ
χα, για τον
ν περιορισμ
μό της ηλ
λεκτρικής
κατανάλλωσης τω
ων υπολο
ογιστικών συστημάτω
ων ενεργο
οποιήθηκανν οι λειτουργίες
εξοικονό
όμησης ενέέργειας στις οθόνες καιι τους εκτυπ
πωτές, ενώ επίσης μειώ
ώθηκε και ο χρόνος
ν σε πλήρ
λειτουργγίας των υπολογιστώ
υ
ρη ισχύ σε διαστήματα που δενν χρησιμοπ
ποιούνται
άμεσα. Η εφαρμο
ογή των τεχ
χνικών βελλτιστοποίησης της ενεεργητικής α
αποδοτικότη
ητας του
συστήματος φωτισ
σμού και των
τ
υπολο
ογιστικών συστημάτων
σ
ν οδήγησεε σε εξοικο
ονόμηση
ενέργεια
ας σε ποσο
οστό 16,9%
% για το πρ
ρώτο οκτάμ
μηνο του 20
014 (θεωρώ
ώντας παραπλήσιο
εργαστη
ηριακό φόρτο στους
ς αντίστοιχχους μήνεςς). Περαιτέέρω αύξησ
ση του πο
οσοστού
εξοικονό
όμησης ενέέργειας δύναται να επιτευχθεί με την αν
ντικατάστασ
ση των λαμ
μπτήρων
φθορίου
υ των γραφείων με φωτιστικά σώμ
ματα LED. Από
Α
τα μέτρ
ρα εξοικονόόμησης εξαιρέθηκαν
τα ποσά
ά ενέργειας που κατανα
αλώνονται σ
στις πειραμ
ματικές εφαρ
ρμογές.

Εικόνα
α 5: Κατανάλλωση HVAC συστήματος και
μοντελο
οποίηση αυτή
ής με ΑRX γραμμικά μονντέλα

Εικό
όνα 6: Συνθή
ήκες στα γρα
αφεία σύμφω
ωνα με τα
επίπεδα άνεεσης/ποιότηττας της ASHR
RAE

Στην εικκόνα 5 παρο
ουσιάζεται η μοντελοπ
ποίηση της ηλεκτρικής
η
κατανάλωσ
σης του συσ
στήματος
θέρμανσ
σης/ψύξης χρησιμοπο
χ
ιώντας ΑRX
X (Auto-Reg
gressive witth eXogenoous input ) γραμμικά
γ
μοντέλα
α. Στη συνά
άρτηση πρόβλεψης χρη
ησιμοποιήθ
θηκαν ως αν
νεξάρτητες μεταβλητές
ς οι τιμές
της εξω
ωτερικής θερ
ρμοκρασίας
ς και υγρασ
σίας, καθώς επίσης καιι το σήμα τ ης παρουσ
σίας, ενώ
τα δεδο
ομένα του έτους βάσ
σης χρησιμ
μοποιήθηκα
αν για επα
αλήθευση ττης ορθότη
ητας του
μοντέλο
ου. Παρόμο
οια μοντέλα αναπτύχθη
ηκαν και για
α τις υπόλο
οιπες ηλεκτρ
ρικές καταν
ναλώσεις
του κτηρίου όπως επίσης και της ηλεκτρ
ροπαραγωγής, προσαρ
ρμόζοντας σ
σε κάθε περ
ρίπτωση
τον αριθ
θμό και το είδος
ε
των αν
νεξάρτητωνν μεταβλητώ
ών.
Η υλοπο
οίηση των συναρτήσεω
σ
ων βελτιστο
οποίησης τη
ης ενεργειακ
κής συμπερ
ριφοράς του
υ κτηρίου
έγινε χρ
ρησιμοποιώ
ώντας αυτόν
νομους εξυπ
πηρετητές δικτύων
δ
της
ς εταιρείας Schneiderr Electric
και συγγκεκριμένα τη
τ σειρά Sm
martStruxurre πάνω σεε δικτυακή υποδομή
υ
Etthernet TCP/IP.Στο
σημείο αυτό αξίζει να σημειω
ωθεί ότι οι ττεχνικές που
υ εφαρμόσττηκαν δεν εεπέφεραν μόνο
μ
τον
περιορισ
σμό της ηλλεκτρικής κατανάλωση
κ
ης του κτηρίου αλλά συνέβαλανν ταυτόχρονα στην
επίτευξη
η ικανοποιη
ητικών επιπ
πέδων θερμ οκρασίας και
κ υγρασίας
ς στα γραφ
φεία σύμφων
να με τα
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κριτήρια
α άνεσης/π
ποιότητας των εσω
ωτερικών εργασιακών
ε
ν συνθηκώ
ών της
(ακολου
υθώντας το πρότυπο EN
E 7730) όπ
πως αποτυπ
πώνεται στη
ην εικόνα 6 [17].

ASHRAE
A

4. ΠΡΟ
ΟΣΑΡΜΟΓ
ΓΗ ΤΟΥ ΕΝ
ΝΕΡΓΕΙΑΚ
ΚΟΥ ΠΡΟΦ
ΦΙΛ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Υ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΩΝ
Ν ΚΤΗΡΙΩΝ
Ν ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟ
ΟΥ ΕΝΕΡΓΕ
ΕΙΑΚΟΥ ΙΣ
ΣΟΖΥΓΙΟΥ
Υ
Εκτιμ
μώντας τις μέσες
μ
ημερήσιες ηλεκττρικές ανάγκες του κτηρίου στις 800kWh, στον
ν πίνακα
ύμενης ενεργειακής απ
2 παρουσιάζεται το μέγεθος της απαιτού
ποθήκευση ς για να επ
πιτευχθεί
μία είτε στο σύνολο των
ν αναγκών του κτηρίουυ, είτε για τη μερική
ημερήσια ενεργειακή αυτονομ
κάλυψη
η αυτών σε ορίζοντα πέντε
π
ημερώ
ών. Και στιις δύο περιπτώσεις τοο κτήριο πα
αραμένει
συνδεδεεμένο στο δίκτυο Χ..Τ. απορρο
οφώντας ενέργεια
ε
σττις περιπτώ
ώσεις ενερ
ργειακών
ανισορρ
ροπιών που
υ δεν εξυπη
ηρετούνται α
από το μον
ντέλο της μέέσης ημερή σιας κατανά
άλωσης.
Το ημεερήσιο βάθος εκφόρτισης περιορ
ρίστηκε λίγ
γο πάνω από
α
το 30%
% προκειμένου να
τ
συσσω
ωρευτών. Η κάλυψη τω
ων ενεργεια
ακών αναγκκών του κτη
ηρίου σε
διευρυννθεί η ζωή των
πραγμα
ατικό χρόνο με συσσωρευτές απο
ορρίφτηκε καθώς
κ
το κό
όστος τους είναι αρκετά
ά υψηλό
για το π
προφίλ χρήσ
σης του κτηρίου (περίπ
που 150€/kW
Wh για συσσωρευτές μ
μολύβδου οξέος).
Πίνα
ακας 2: Μέγεεθος μέσων ενεργειακήςς αποθήκευσ
σης για διαφ
φορετικά σεννάρια αυτονο
ομίας
((%) κάλυψηςς
Ημέρες
Απαιτούμ
μενη
Απαιτούμ
μενο μέγεθο
ος
αυ
υτονομίας
Ενέργεια [kWh]
[
ενεεργειακής απ
ποθήκευσης
ς [kWh]
ημερή
ήσιων ηλεκτρ
ρικών
ώ
100%
5
400
11150
50%

5

200

570

Στηνν συνέχεια προτείνον
νται λύσειςς για τη μερική συ
υμμόρφωσηη της ενερ
ργειακής
κατανάλλωσης του κτηρίου στο
ο μοντέλου
υ του κτηρίο
ου ισοσκελισμένου ενεεργειακού ισ
σοζυγίου
χρησιμο
οποιώντας μέσα ενερ
ργειακής απ
ποθήκευσηςς μικρότερου μεγέθουυς. Στην εικόνα
ε
7
αποτυπ
πώνονται η συνολική ηλεκτρική κκατανάλωσ
ση του κτηρ
ρίου για μια
α τυπική μέρα
μ
της
καλοκαιιρινής περιό
όδου, όπως
ς επίσης κα
αι η παραγω
ωγή του Φ/Β
Β συστήματτος. Αναλυττικότερα,
η ηλεκττρική κατανά
άλωση διαιιρείται στις δύο συνισττώσες βάσεει των οποίίων επιλέχθ
θηκαν οι
τεχνικέςς εξοικονόμ
μησης ενέρ
ργειας (καττανάλωση HVAC συσ
στήματος κκαι άθροισ
σμα των
καταναλλώσεων φω
ωτισμού, U.P
P.S. και τωνν υπόλοιπω
ων ηλεκτρικώ
ών φορτίωνν του κτηρίο
ου).

Εικόνα
α 7:Συνιστώσ
σες της συνο
ολικής ηλεκτρ
ρικής κατανά
άλωσης του κτηρίου
κ
για μ
μια τυπική μέέρα της
καλοκαιρινής περιόδο
ου και ηλεκτρ
ροπαραγωγικ
κή ικανότητα
α του Φ/Β συσ
στήματος.

Η μελέττη του παρ
ραπάνω γρ
ραφήματος αποδεικνύει πως το σύστημα H
HVAC παρ
ρουσιάζει
χαρακτήρα
ιδιαίτερα
α έντονο διακοπτικό
δ
α, συμπαρα
ασύροντας και τη συυνολική εικόνα της
ηλεκτρικκής κατανά
άλωσης του
υ κτηρίου, γγεγονός το οποίο επιβεβαιώνετα
αι από το σχήμα
σ
8
(γράφημ
μα με το κόκκινο χρώμα).
χ
Ανντιθέτως η δεύτερη συνιστώσα
α της ενερ
ργειακής
κατανάλλωσης του κτηρίου παραμένει
π
σ
σχεδόν στα
αθερή σε όλη
ό
την πεερίοδο χρήσης του
κτηρίου και συνεπώ
ώς δεν είνα
αι ικανή να εεπηρεάσει αρνητικά την ποιότητα
α της τάσης
ς και την
ηλεκτρικκή ισχύ του ηλεκτρικού
ύ δικτύου.
Στην εικόνα 9 πα
αρουσιάζετα
αι η δομή και η βασ
σική αρχή λειτουργίας
λ
ς ενός συσ
στήματος
αξιοποίησης των Φ/Β συσττημάτων γιια την εξο
ομάλυνση της ηλεκτρ
ρικής ζήτησ
σης του
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θέρμανσ
σης/ψύξης συστήματος. Συγκεκρ ιμένα μεταξξύ δύο διαδ
δοχικών λει τουργικών κύκλων,
η ενέργγεια που παράγεται
π
από
α
το Φ//Β σύστημα
α αποθηκεύεται σε σ
συσσωρευτέές. Στον
επόμενο
ο λειτουργικκό κύκλο το
ο HVAC σύ
ύστημα θα τροφοδοτείτ
τ
ται από τουυς συσσωρεευτές, τα
Φ/Β κα
αι ενδεχομέένως από το ηλεκτρικκό δίκτυο (στην περίίπτωση ποου η ενέργ
γεια που
αποθηκκεύτηκε δενν είναι αρκ
κετή για να
α καλύψη την ηλεκτρ
ρική ζήτησηη -συνήθως στους
χειμεριννούς μήνες--).

Εικόνα 8: Ηλεκτρική
ή κατανάλωσ
ση μια τυπική
ή μέρα της κα
αλοκαιρινής περιόδου
π
πρριν (κόκκινο) και μετά
ή εφαρμογή του μοντέλο υ των κτηρίω
ων ισοσκελισ
σμένου ενεργγειακού ισοζυ
υγίου.
(μπλλε) την μερική

Αξιοποιώντας τις μετρήσεις
μ
των λειτουργγικών χαρα
ακτηριστικώ
ών του συσττήματος θέρ
ρμανσης
ψύξης ((θερμοκρασ
σίες και ροή νερού, καθ
θώς και τις θερμοκρασί
θ
ίες εντός κα
αι εκτός του κτηρίου
είναι δυνατόν να προβλεφτεί
π
το
τ διάστημα
α παύσης τη
ης λειτουργίας του HVA
AC και συνεεπώς να
βελτιστο
οποιηθεί η χρησιμοποί
χ
ίηση της απ
ποθηκευμέν
νης ενέργεια
ας. Σε περίπ
πτωση ενερ
ργειακού
πλεονάσ
σματος η περίσσεια
π
ενέργεια
ε
απ
ποδίδεται στο
σ ηλεκτρικ
κό δίκτυο.Τ
Το αποτελεσμα της
εφαρμο
ογής του προτεινόμεν
π
νου συστήμ
ματος στην
ν συνολική ηλεκτρικήή κατανάλω
ωση του
κτηρίου φαίνεται σττο γράφημα
α μπλε χρώ ματος της εικόνας
ε
8.

Ε
Εικόνα 9: Προ
οτεινόμενο σύστημα περιιορισμού των
ν αιχμών στις ενεργειακέςς συναλλαγέές του
συστήμα
ατος HVAC και
κ κατά συνέέπεια της συν
νολικής ηλεκ
κτρικής καταννάλωσης.

Λαμβάννοντας υπό
όψη τις μετρήσεις
μ
ττου έτους αναφοράς
ς, η μέγισ
στη ενέργεεια που
αποθηκκεύεται στο
ους συσσω
ωρευτές μ
μεταξύ δύο διαδοχικώ
ών λειτουργγικών κύκλ
λων δεν
ξεπερνά
ά τις 3 kWh
h. Παρά ταύ
ύτα, στις ενεεργειακές προσομοιώσ
π
σεις επιλέχθθηκε τριπλά
άσια τιμή
χωρητικκότητας, προκειμένου να περιο
οριστεί το βάθος εκφ
φόρτισης κκαι να αυξξηθεί το
προσδό
όκιμο της λεειτουργίας τους.

5. ΣΥΜ
ΜΠΕΡΑΣΜ
ΜΑΤΑ
Στην εεργασία αυτή
α
παρο
ουσιάστηκα
αν πρακτικ
κές βελτισ
στοποίησηςς της ηλ
λεκτρικής
κατανάλλωσης των κτηρίων που
π χρησιμ οποιούνται ως γραφεία, στοχεύονντας αφ’ εν
νός στον
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ισοσκελισμό του ενεργειακού τους ισοζυγίου και αφ’ ετέρου στην εξομάλυνση των αιχμών
στις ενεργειακές τους συναλλαγές με το ηλεκτρικό δίκτυο. Oι τεχνικές που εφαρμόστηκαν
οδήγησαν σε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 10,3% στο σύστημα
θέρμανσης ψύξης και 16,9% στο φωτισμό και τα υπολογιστικά συστήματα. Τέλος το
προτεινόμενο σύστημα εξομάλυνσης αιχμών εξομαλύνει καταλυτικά το προφίλ των
ηλεκτρικών συναλλαγών του κτηρίου με το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τα χρονικά διαστήματα
υψηλής κατανάλωσης με ταυτόχρονη υψηλή ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β συστήματα.
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