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Κατεβάστε τα αρχεία της συγκριτικής μελέτης (.zip αρχείο 14.4 kb)  

ή πιέστε εδώ για να ανοίξει το παράθυρο με την φόρμα της συγκριτικής οικονομικής μελέτης. (Microsoft Excel)

Οδηγίες συμπλήρωσης Συγκριτικής Μελέτης 

Ε4 Tιμή ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνετε: 
Από τον υπάρχοντα λογαριασμό της ΔΕΗ και αν υπάρχει χρέωση ισχύος εκτός από χρέωση ενέργειας λάβετέ την 
υπόψη και αυτή. Συμπληρώστε στο κατάλληλο τετράγωνο το μέσο κόστος σε ευρώ/kWh προ ΦΠΑ. Ενδεικτικά, 
για την περίπτωση που πρόκειται για νέα εγκατάσταση: 
- Το κόστος 1 kWh για χαμηλή τάση (τιμολόγιο γενικής χρήσης Γ21) είναι 0,10321

ευρώ/kWh.
- Το κόστος 1 kWh για μέση τάση (τιμολόγιο γενικής χρήσης Β2) είναι 0,06732 ευρώ/kWh

ενώ η επιβάρυνση της χρέωσης ισχύος είναι της τάξης των 3,1107 ευρώ/kW.
- Τα υπόλοιπα τιμολόγια, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής

Ενέργειας (www.rae.gr)

Ε5 Τιμή φυσικού αερίου:  
Συμπληρώστε στο κατάλληλο τετράγωνο την τιμή φυσικού αερίου σε ευρώ/kWh προ ΦΠΑ. Προσοχή, όταν η 
εγκατάστασή σας δουλεύει με φυσικό αέριο η τιμή του υγραερίου (3) πρέπει να είναι μηδέν (0).Σημειώνεται ότι η 
ΕΠΑ Αττικής, η ΕΠΑ Θεσσαλίας και η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης καθορίζουν ανά δίμηνο τα τιμολόγια Φυσικού Αερίου 
(ΦΑ). Αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πελάτη και την πραγματοποιούμενη επένδυση, μέρος της οποίας 
και επιδοτούν. Ειδικότερα για τον κλιματισμό, υπάρχουν ειδικά τιμολόγια που είναι φθηνότερα και από τα 
τιμολόγια θέρμανσης. Τις εκάστοτε τιμές μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα(www.rae.gr).

Ε6 Τιμή υγραερίου: 
Η τιμή υγραερίου διαφέρει από καταναλωτή σε καταναλωτή ανάλογα με το αν πρόκειται για σπίτι, εμπορικό ή 
βιομηχανικό τομέα. Η τιμή εξαρτάται επίσης από τον τόπο που γίνεται η παραλαβή. Μπορείτε να μάθετε την 
τρέχουσα τιμή μόνο επικοινωνώντας με τις εταιρίες υγραερίου. Οι τιμές αυτές δεν ανακοινώνονται στο 
internet.Συμπληρώστε στο κατάλληλο τετράγωνο την τιμή υγραερίου σε ευρώ/kg προ ΦΠΑ. Προσοχή, όταν η 
εγκατάστασή σας δουλεύει με υγραέριο η τιμή του φυσικού αερίου (2) πρέπει να είναι μηδέν (0).

10 Εξωτερική θερμοκρασία °C (ξηρού θερμομέτρου): 
Για την ψύξη, η σύγκριση γίνεται στις εξής ενδεικτικές θερμοκρασίες 29°C, 35°C, 39°C

11 Εσωτερική θερμοκρασία °C (υγρού θερμομέτρου): 
Για την ψύξη, ως συνθήκη αναφοράς έχει ληφθεί εσωτερική θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου 19°C.

13, 
30, 
16, 
33

Στη φόρμα υπάρχουν στοιχεία ψυκτικής ισχύος (6), θερμικής ισχύος (15) και αντίστοιχων ηλεκτρικών 
καταναλώσεων (8 και 17) τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ηλεκτρικό μηχάνημα VRV και τα στοιχεία 
αυτά αφορούν την απόδοση και κατανάλωση του συγκεκριμένου μηχανήματος στις συγκεκριμένες θερμοκρασίες. 
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τα παραπάνω κελιά (6, 15, 8 και 17) με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά άλλων 
ηλεκτρικών μηχανημάτων.
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Στη φόρμα υπάρχουν στοιχεία ψυκτικής ισχύος (7), θερμικής ισχύος (16) και αντίστοιχων καταναλώσεων 
φυσικού αερίου ή υγραερίου (9 και 18) τα οποία αντιστοιχούν στο GHP 5 HP και τα στοιχεία αυτά αφορούν 
την απόδοση και κατανάλωση του συγκεκριμένου μηχανήματος στις συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Τα στοιχεία 
αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της GHP Hellas LTD (www.ghp.gr) στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
των Εξωτερικών μονάδων.

19 Εμφανίζεται το κόστος 1 ώρας πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού VRV. Για λόγους σύγκρισης έχει 
γίνει αναγωγή σε ίδια αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ.

20 Εμφανίζεται το κόστος 1 ώρας πλήρους λειτουργίας του συστήματος GHP. Για λόγους σύγκρισης έχει γίνει 
αναγωγή σε ίδια αποδιδόμενη ψυκτική ισχύ.

22 Εμφανίζεται η ποσοστιαία εξοικονόμηση σε κόστος από τη χρήση του συστήματος GHP στην ψύξη έναντι της 
χρήσης του ηλεκτρικού μηχανήματος, για τις συγκεκριμένες θερμοκρασίες αναφοράς.

27 Εξωτερική θερμοκρασία °C: 
Για την θέρμανση, η σύγκριση γίνεται στις εξής ενδεικτικές θερμοκρασίες -7°C, 0°C, 9°C

28 Εσωτερική θερμοκρασία °C: 
Για την θέρμανση, ως συνθήκη αναφοράς έχει ληφθεί εσωτερική θερμοκρασία 20°C.

36 Εμφανίζεται το κόστος 1 ώρας πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού VRV. Για λόγους σύγκρισης έχει 
γίνει αναγωγή σε ίδια αποδιδόμενη θερμική ισχύ.

http://ghp.gr/downloads/meleth_aposveshs.zip
http://ghp.gr/downloads/meleth_aposveshs.xls
http://www.rae.gr/
http://www.rae.gr/


37 Εμφανίζεται το κόστος 1 ώρας πλήρους λειτουργίας του συστήματος GHP. Για λόγους σύγκρισης έχει γίνει 
αναγωγή σε ίδια αποδιδόμενη θερμική ισχύ.

39 Εμφανίζεται η ποσοστιαία εξοικονόμηση σε κόστος από τη χρήση του συστήματος GHP στην θέρμανση έναντι 
της χρήσης του ηλεκτρικού μηχανήματος, για τις συγκεκριμένες θερμοκρασίες αναφοράς.

42 Τιμή πετρελαίου θέρμανσης: 
Συμπληρώστε την τρέχουσα τιμή πετρελαίου θέρμανσης σε Ευρώ/κιλό. Αν έχετε την τιμή σε Ευρώ/λίτρο 
διαιρέστε με 0,835 για να την μετατρέψετε σε Ευρώ/κιλό.

43 Συμπληρώστε την ισχύ του λέβητα σε kW.  
(Για να μετατρέψετε την ισχύ από kcal/h σε kW, διαιρέστε με 860.)

45 Εξωτερική θερμοκρασία °C: 
Για την θέρμανση, η σύγκριση γίνεται στις εξής ενδεικτικές θερμοκρασίες -7°C, 0°C, 9°C

46 Εσωτερική θερμοκρασία °C: 
Για την θέρμανση, ως συνθήκη αναφοράς έχει ληφθεί εσωτερική θερμοκρασία 20°C.

47 Συμπληρώστε την απόδοση του λέβητα 
49 Εμφανίζεται το κόστος 1 ώρας πλήρους λειτουργίας του λέβητα. Για λόγους σύγκρισης έχει γίνει αναγωγή σε ίδια 

αποδιδόμενη θερμική ισχύ.
50 Εμφανίζεται το κόστος 1 ώρας πλήρους λειτουργίας του συστήματος GHP. Για λόγους σύγκρισης έχει γίνει 

αναγωγή σε ίδια αποδιδόμενη θερμική ισχύ.
52 Εμφανίζεται η ποσοστιαία εξοικονόμηση σε κόστος από τη χρήση του συστήματος GHP στην θέρμανση έναντι 

της χρήσης του ηλεκτρικού μηχανήματος, για τις συγκεκριμένες θερμοκρασίες αναφοράς.




