
SYCHEM  GROUP OF COMPANIES  

Εφαρμογές αποκεντρωμένων γεωθερμικών συστημάτων σε πολυώροφα κτήρια 

Παρουσίαση Εφαρμογής στo κτήριο «TΗΕ OVAL»  



Το αστικό περιβάλλον όπως εξελίσσεται και διαμορφώνεται απαιτεί λύσεις για βιωσιμότητα 
και αειφορία.  

Στις λύσεις περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός πόλεων με τρόπους ώστε να διευκολυνθεί η 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά κάτοικο. 

Οι νέες τεχνολογίες για την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους πόρους, όπως είναι 
η χρήση της αβαθούς γεωθερμίας είναι εξαιρετικά σημαντικές δεδομένου ότι δύναται να 
παρέχουν μεγάλα ποσά ενέργειας με πολύ υψηλές ενεργειακές αποδόσεις αλλά και 
παράπλευρα οφέλη μείωσης οχλήσεων. Εξαιρετικές εφαρμογές τεχνολογιών δίνουν την 
ευκαιρία σε άτομα και φορείς να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. 

Υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων έργων σε Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά πρόκειται για θύλακες 
καινοτομίας. Πρέπει να προχωρήσουμε από τους θύλακες καινοτομίας στις πόλεις του 
μέλλοντος. 

 

 

 

 

 

Γεωθερμία και Αστικό Περιβάλλον  



Εργοδότης :   Cybarco – Lanitis Group 

Αρχιτέκτονας :  ATKINS UK – Armeftis CY 

Περιοχή :   Limassol, Cyprus 

Τομέας :   Κτήριο γραφείων 

Περίοδος μελέτης:  2012-2013 

Περίοδος κατασκευής :  2015-2018 

Αντικείμενο έργου:  Σχεδιασμός των Η/Μ εγκαταστάσεων (Yfantis Eng.)  

  Κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστήματος ελέγχου και διαχείρισης BMS (SYCHEM) 
    

Τεχνικά στοιχεία έργου:  - Αποκεντρωμένο σύστημα γεωθερμίας ανοιχτού κυκλώματος με αυτόνομες υδρόψυκτες αντλίες  
    θερμότητας ανά γραφείο. 

 - Ανάκτηση θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ  

 - Επαναχρησιμοποίηση συμπυκνωμάτων κλιματισμού σε άρδευση 

 - Αποκαπνισμός και εξαερισμός υπόγειων χώρων στάθμευσης με χρήση jet fans (ductless). 

 

    1.100kW cooling capacity 

  700kW heating capacity 

  16.850m² Συνολική επιφάνεια (15 όροφοι και 2 υπόγεια επίπεδα garage/ Συνολικά 32 ιδιοκτησίες από  
 110 - 550m² / GYM / CAFE) 

  82m μέγιστη διαφορά στάθμης. 

      

    

 

The Oval 



The Oval 
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Το έργο αναλυτικά: 

 

To 15 ορόφων κτήριο γραφείων “The Oval” αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε με την 
φιλοδοξία να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Λεμεσό και την Κύπρο. 

Το “Oval” δεν είναι μόνο ένα θεαματικό κτίριο γραφείων, αλλά και μια εγκατάσταση 
τεχνολογίας αιχμής, σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. 

 

• Διαθέτει βιοκλιματική σχεδίαση με κατάλληλο προσανατολισμό και μονώσεις για την 
ελαχιστοποίηση των ενεργειακών του αναγκών, ενώ το σύνολο του ηλεκτροφωτισμού 
του γίνεται με LED. 

• Είναι το πρώτο πολυώροφο κτήριο στην Κύπρο με πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης κατηγορίας Α’, καθώς και το πρώτο πολυώροφο κτήριο γραφείων με 
αποκεντρωμένη ανοικτή γεωθερμία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

• Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του επιτρέπει μεγάλα ποσά εξοικονόμηση ενέργειας, 
απόλυτη αυτονομία σε κάθε γραφείο, μεγάλη αξιοπιστία και εξαιρετική αρχιτεκτονική 
καθώς δεν υπάρχουν εξωτερικές μονάδες κλιματισμού. 

      

    

 

The Oval 



Το έργο αναλυτικά: 

 

• Το διώροφο parking του κτηρίου διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας που ανέρχεται σε 
60 – 70 %  σε σχέση με το συμβατικό σύστημα αεραγωγών. 

• Το νερό από τα συμπυκνώματα του κλιματισμού επαναχρησιμοποιείται μετά από 
επεξεργασία, ενώ υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο για τα καζανάκια στις τουαλέτες και την άρδευση 
των κήπων. H σχεδίαση αυτή θα επιτρέψει στο μέλλον και την χρήση ανακυκλωμένου νερού 
από τον βιολογικό της πόλης της Λεμεσού. Η άρδευση και τα καζανάκια αποτελούν το 80 % της 
κατανάλωσης του νερού του κτηρίου. 

• Το προηγμένο σύστημα αυτόματου ελέγχου BMS καταγράφει την ενεργειακή απόδοση και 
ήδη παρέχει πολύτιμα στοιχεία πραγματικής ενεργειακής κατανάλωσης στις συνθήκες της 
Κύπρου.  

• Το γραφείο της SYCHEM CYPRUS στο κτήριο “The Oval”  διαθέτει και μια σειρά πρόσθετων 
χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας όπως ψυχόμενη οροφή, σύστημα ελέγχου της 
υγρασίας του νωπού αέρα καθώς και αυτόματη σκίαση και ρύθμιση του φωτισμού με LED 
στους κοινόχρηστους χώρους.  

Τα στοιχεία αυτά το καθιστούν ένα από τα πιο «πράσινα» γραφεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
με την εξοικονόμηση ενέργειας να υπερβαίνει το 70 %  σε σχέση με ένα συμβατικό γραφείο. Το 
έργο αυτό θέτει έτσι νέα πρότυπα στη κατηγορία των πολυώροφων περιβαλλοντικά φιλικών 
αναπτύξεων στην Κύπρο και τη Νότια Ευρώπη. 
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The Oval 

• Το σύστημα κλιματισμού του κτηρίου αποτελείται από ένα προηγμένο αποκεντρωμένο 
σύστημα γεωθερμίας, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες της περιοχής. 

• Ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού στην Λεμεσό που η θερμοκρασία  
περιβάλλοντος ξεπερνά τους 45oC, τα υπόγεια νερά που βρίσκονται σε βάθος 15m κάτω 
από το κτήριο, παραμένουν σε σταθερή θερμοκρασία η οποία δεν ξεπερνά τους 22oC.  

• Ένα εξελιγμένο σύστημα μεταβλητών παροχών από γεωτρήσεις τροφοδοτούν κεντρικούς 
πλακοειδείς εναλλάκτες και επανεισάγονται πίσω στον υδροφόρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύστημα αποκεντρωμένου γεωθερμικού κλιματισμού 



The Oval 



The Oval 

• Από τους πλακοειδείς εναλλάκτες τιτανίου τροφοδοτούνται με κοινό δίκτυο οι υδρόψυκτες 
αντλίες θερμότητας μέσω εξελιγμένου συστήματος δυναμικής ρύθμισης παροχών 

• Κάθε γραφείο διαθέτει εσωτερικά, μέσα σε μία ντουλάπα, μικρό μηχανοστάσιο καλύπτοντας 
τις ανάγκες του (ψύξη-θέρμανση, ψύξη server room, ΖΝΧ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Σύστημα αποκεντρωμένου γεωθερμικού κλιματισμού 



The Oval 

Βασικά πλεονεκτήματα σχεδιασμού 

• Χαμηλό κόστος κατασκευής (αποδέσμευση του βασικού εργολάβου για κατασκευή κεντρικών 
μηχανοστασίων) 

• Ευελιξία για κάθε ιδιοκτήτη σχετικά με τα Η/Μ του γραφείου  

• Αποδέσμευση από ανάγκες αρχιτεκτονικών λύσεων για τοποθέτηση μηχανημάτων σε  
εξωτερικούς χώρους 

• Αποφυγή λοιπών προβλημάτων αερόψυκτων συστημάτων (θερμική καμινάδα, διαβρωτικό 
περιβάλλον) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Oval   

Εσωτερική Φωτογραφία Γραφείου Sychem Cyprus 
και Μηχανοστασίου Γραφείου  



The Oval 

Ανάλυση Επιφανειακών Θερμοκρασιών 
Ψυχόμενης Οροφής (Μaster Office)  



The Oval 

Αυτόματη σκίαση και ρύθμιση του φωτισμού / Καταγραφή 
Κλιματισμού – Παρακολούθηση μέσω IPAD & Mobile  



The Oval 

Το «Πράσινο» OVAL σε αριθμούς : 

• Το σύστημα κλιματισμού εξοικονομεί 24 - 34 kWh / m²  ανά έτος συγκρίνοντας με παρόμοιο 
κτήριο ενεργειακής κλάσης Β.  

• Ο εξαερισμός του underground car park ventilation & smoke extraction εξοικονομεί πάνω 
από 67.200 kWh / έτος. Αυτό ισοδυναμεί με 15.500 € / έτος. 

• Η συνολική εξοικονόμηση από τα δύο παραπάνω και εξαιρώντας την επαναχρησιμοποίηση 
του νερού καθώς και τον φωτισμό με LED ξεπερνάει τις 340.000 kWh ετησίως, 
ισοδυναμώντας με 259 tons of CO2. 

• Επιπλέον εξοικονομούνται πάνω από 700 m³ / έτος καθαρού νερού από την 
επαναχρησιμοποίηση νερού και πάνω από 6.000m³ όταν θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με 
τον βιολογικό του Δήμου.  



The Trilogy – Lanitis Sea Front – 3 πύργοι των 36 ορόφων 

Εργοδότης:   Cybarco – Lanitis Group 

Αρχιτέκτονας: WKK – Hakim Khennouchi 

Περιοχή:   Limassol, Cyprus 

Τομέας:   Κτήριο κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων. 

Περίοδος μελέτης:  2017-2019 

Περίοδος κατασκευής:  2019 - 2021 

Αντικείμενο έργου:  Μελέτη & Επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων και BMS (Yfantis Eng.).  

Τεχνικά στοιχεία έργου:  - Αποκεντρωμένο σύστημα γεωθερμίας ανοιχτού κυκλώματος με αυτόνομες υδρόψυκτες  

   αντλίες  θερμότητας ανά ιδιοκτησία. 

 - Ανάκτηση θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ.  

 - Επαναχρησιμοποίηση συμπυκνωμάτων κλιματισμού για άρδευση. 

 - Pressurized κλιμακοστάσια & φρεάτια ανελκυστήρων. 

 - Αποκαπνισμός και εξαερισμός υπόγειων χώρων στάθμευσης με χρήση jet fans (ductless). 

    4.100 kW συνολική ψυκτική ισχύς. 

  48.180 m² συνολική κλιματιζόμενη επιφάνεια.  

  59.096 m² συνολική επιφάνεια χώρων στάθμευσης. 

  153 m μέγιστη διαφορά στάθμης. 

      



The Trilogy – Lanitis Sea Front 



The Trilogy – Lanitis Sea Front 

 Ενδιάμεσο μηχανοστάσιο Ρ2:  
 Κατακόρυφος διαχωρισμός του δικτύου 

Decentralized Loop με ενδιάμεσους 
πλακοειδείς εναλλάκτες και κυκλοφορητές. 

    

  

    

 

 Τυπικός συλλέκτης ορόφου 
δικτύου Decentralized Loop:  

 Για κάθε αναχώρηση προς αντλία 
θερμότητας προβλέπεται αναλογική 
PICV και θερμιδομετρητές. 

    

  

    

 



The Trilogy – Lanitis Sea Front – 3 πύργοι των 36 ορόφων 



The Trilogy – Lanitis Sea Front 



Εργοδότης :   Cybarco – Lanitis Group 

Αρχιτέκτονας : Modinos-Vrahimis, Nicosia 

Περιοχή :   Limassol, Cyprus 

Τομέας :   Κτήριο κατοικιών 

Περίοδος μελέτης :  2014-2016 

Περίοδος κατασκευής :  Υπό κατασκευή  

Αντικείμενο έργου:  -Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του γεωθερμικού αποκεντρωμένου συστήματος 
κλιματισμού και παραγωγής ΖΝΧ και BMS κτηρίου (Yfantis Eng.)  

 -Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων και συστήματος ελέγχου και διαχείρισης BMS (SYCHEM) 

      

Τεχνικά στοιχεία έργου:  Αποκεντρωμένο σύστημα γεωθερμίας ανοιχτού κυκλώματος με αυτόνομες υδρόψυκτες 
αντλίες  θερμότητας ανά διαμέρισμα. 

   1.120kW cooling capacity 

   630kW heating capacity 

   61 apartments 

   9.850m² total built-up area 

   36m maximum elevation variation for building services 

    

     

 

 

The Castle – Limassol Marina  



The Castle – Limassol Marina  



The Castle – Limassol Marina  



The Castle – Limassol Marina  



The Castle – Limassol Marina  
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!  


