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ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  
ΚΑΙ  

ΚΡΟΥΝΟΙ  
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 q       Διακόπτουν ,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την 
παροχή ενός σωλήνα 

 

 q       Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε 
θερμαντικά σώματα…..  
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
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 Επιτρέπουν την κίνηση ενός ρευστού 
μόνο προς τη μία κατεύθυνση. 

 Υλικό κατασκευής : ορείχαλκος, 
χυτοσίδηρος 

 Διαστάσεις : οι τυποποιημένες  

 Χρήση : τοποθετούνται στα δίκτυα 
ύδρευσης για να αποφεύγεται το 
άδειασμά τους  ή η ανεπιθύμητη ανάμειξη 
ρευστών. 

 



Βαλβίδα αντεπιστροφής 
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ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ 
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 Είναι μηχανισμοί για την προστασία ενός δικτύου 
από ενδεχόμενη καταστροφή λόγω των 
διαστολών και συστολών. 

 Σημαντική διαστολή ή συστολή έχουμε : 

 1.στην υψηλή θερμοκρασία 

 2.όταν ο συντελεστής διαστολής του σωλήνα 
είναι μεγάλος 

 3.μεγάλο μήκος σωλήνα 



ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΏΝ  
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 q       Διαστολικά ωμέγα  Ω 

 q       Διαστολικά  V 

 q       Κυματοειδή  

 q       Τύπου στυπιοθλήπτη 

 q       Φλαντζωτά 
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ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ 
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 Τα εξαεριστικά χρησιμοποιούνται για το 
εξαερισμό του δικτύου μιας εγκατάστασης  

 το νερό  με το οποίο  γεμίσουμε την  
εγκατάσταση θέρμανσης ή παραγωγής 
ζεστού νερού χρήσης περιέχει αέρα. 

   Με την αύξηση της θερμοκρασίας του 
νερού ο αέρας διαχωρίζεται, επειδή είναι 
ελαφρύτερος ,στα ψηλότερα σημεία του 
δικτύου. 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : 
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 1.    Τα απλά εξαεριστικά                       

 2.    τα αυτόματα εξαεριστικά 

 3. εξαεριστικά κεντρικών δικτύων 
ύδρευσης ή άρδευσης (υπάρχουν δύο 
βασικοί τύποι ) α) οι απλοί β) οι 
δίδυμοι  

 



Απλά εξαεριστικά  
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Αυτόματα εξαεριστικά  
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Εξαεριστικά κεντρικών δικτύων ύδρευσης ή 
άρδευσης  
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 
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 Αποτελούνται : από ένα μηχανισμό ρύθμισης της 
πίεσης και από ένα μανόμετρο. 

 Τοποθετούνται: σε εγκαταστάσεις θέρμανσης  με 
κλειστό δοχείο διαστολής 
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ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 
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    Είναι : διακόπτες  που ανοίγουν ή κλείνουν έναν κλάδο 
με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα που παίρνει 
εντολή από κάποιο αυτοματισμό (θερμοστάτη, 
καυστήρα ή απλό διακόπτη) 

q   Που χρησιμοποιούνται:  

1.  στις αυτονομίες κεντρικής θέρμανσης 

2.  στον ενεργειακό σχεδιασμό  

3.  σωστή και οικονομική λειτουργία των παρασκευαστήρων 
νερού. 

4.  στην διακοπή της τροφοδοσίας πετρελαίου, όταν δεν 
λειτουργεί ο καυστήρας  

 Κατασκευάζονται: σε τυποποιημένες διαμέτρους 1΄΄, 1 ¼΄΄ 
κλπ.  
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ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΑ 
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 q Είναι: όργανα μέτρησης της θερμικής και 
ψυκτικής ενέργειας που παρέχεται σ’ένα 
διαμέρισμα. 

 q  Μονάδα μέτρησης:        kwh ( κιλοβατώρες) 

 q Σκοπός: κατανομή των δαπανών κεντρικής 
θέρμανσης 

 q Τρόπος μέτρησης: μετρούν δύο βασικά 
στοιχεία       

 α) την ποσότητα ζεστού νερού (m3) (μετρητής 
παροχής) 

 β) τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού 
προσαγωγής και του νερού επιστροφής. 
(αισθητήρια) 
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 q Τρόπος εγκατάστασης:  

 α) ο μετρητής παροχής τοποθετείται στο σωλήνα 
επιστροφής και σε ευθύγραμμο τμήμα του ,για να 
είναι ομαλή η ροή του νερού. 

    β) πριν και μετά τον μετρητή τοποθετούνται 
βάνες, για να είναι δυνατή η αντικατάσταση ή 
επισκευή του.                                                                          

  γ) τα αισθητήρια μέτρησης της θερμοκρασίας    
τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  
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ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ 
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 Μετρούν τις ώρες που παρέχεται το νερό σε μια 
εγκατάσταση θέρμανσης ή ψύξης.  
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΝΕΡΟΥ 
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 q       Μετρούν τη παροχή νερού σε κυβικά μέτρα, 
λίτρα… 
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ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΑ 
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 q       Η απότομη διακοπή της κίνησης του 
νερού, κλείνοντας μια βρύση προκαλεί ένα 
έντονο κρουστικό χτύπημα (πλήγμα)στο 
δίκτυο που το μεταφέρει. 

 q       Για τον περιορισμό των ζημιών που 
μπορεί να προκαλέσει υδραυλικό πλήγμα, 

χρησιμοποιούμαι την αντιπληγματική 
προστασία 
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 1.τοποθέτηση μειωτή πιέσεως στον κεντρικό 
αγωγό ρυθμιζόμενο στα 3-5 bar 

 2. ο κεντρικός τροφοδοτικός αγωγός δεν πρέπει να 
είναι κάτω από ¾΄΄  

 3. δεν κλείνουμε απότομα τους σφαιρικούς 
διακόπτες 

 4.  τοποθετούμε αντιπληγματικά δοχεία 

 τοποθετούμε αντιπληγματική βαλβίδα  
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