


Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του Ecoline
• Ολοκληρωµένες µελέτες ενεργειακής απόδοσης µε το πιο επαγγελµατικό εργαλείο της αγοράς

• Το Ecoline είναι µία ολοκληρωµένη εφαρµογή για την µελέτη ενεργειακής απόδοσης και επιθεώρησης υφιστάµενων και νέων
κτιρίων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

• H Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης εκπονείται µε βάση την εφαρµογή του ενεργειακού σχεδιασµού των κτιρίων µε σκοπό την
εξασφάλιση εξοικονόµησης ενέργειας. Οι Τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΤΕΕ) εξειδικεύουν τα πρότυπα των µελετών και των
επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που προβλέπονται από τον ΚΕΝΑΚ στα ελληνικά κλιµατικά και κτιριακά
δεδοµένα. Καθορίζουν τις εθνικές προδιαγραφές για όλες τις παραµέτρους που απαιτούνται για την εφαρµογή της
µεθοδολογίας υπολογισµών της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Αποτελούν δηλαδή ένα πρακτικό οδηγό και µέθοδο για την
εκπόνηση της µελέτης και την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.



Μοναδικά χαρακτηριστικά

 Πλούσια και πλήρη βιβλιοθήκη δομικών υλικών, δομικών στοιχείων και ανοιγμάτων µε 
δυνατότητα παρέμβασης από το μελετητή.

 Βιβλιοθήκη µε όλες τις κατηγορίες και τους τύπους των θερμογεφυρών όπως αυτές 
περιλαμβάνονται στις ΤΟΤΕΕ.

 Εισαγωγή των δεδομένων της γεωμετρίας του κελύφους µε 2 τρόπους:

Το Ecoline περιλαµβάνει πλήθος χαρακτηριστικών:

 Αυτόµατη απόδοση των δοµικών στοιχείων στις επιφάνειες (όψεις, τοµές) του κελύφους.
 Πλήρη και εποπτικά σκαριφήµατα των επιφανειών µε διακριτή διαγράµµιση του κάθε δοµικού 

στοιχείου.
 Εύκολη και γρήγορη εισαγωγή των στοιχείων των Η/Μ συστηµάτων ανά κατηγορία και τύπο.
 Αυτόµατος υπολογισµός της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου.
 Πλήρες και αναλυτικό τεύχος ενεργειακών υπολογισµών µε δυνατότητα επιλογής ενοτήτων από τον 

µελετητή.
 Χωρισµός του κτιρίου σε θερµικές ζώνες.
 Αυτόµατος υπολογισµός συντελεστών σκίασης για όλες τις περιπτώσεις σκιάσεων που προβλέπονται.
 Ενσωµατωµένη η εφαρµογή ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για τους υπολογισµούς και την ενεργειακή κατάταξη του 

κτιρίου.
 Αυτόµατη δηµιουργία τρισδιάστατου µοντέλου.

1. Με εισαγωγή αρχείου dwg µε αυτόµατη αναγνώριση των διαστάσεων και της γεωµετρίας 
του κελύφους για κάθε θερμική ζώνη.

2. Με πληκτρολόγηση των διαστάσεων των επιφανειών.



Μεθοδολογία εφαρμογής
Η µεθοδολογία λειτουργίας της εφαρµογής ακολουθεί τις ΤΟΤΕΕ 
και καθοδηγεί τον µελετητή να εισάγει τα δεδοµένα του βήµα 
προς βήµα, διευκολύνοντάς τον µε προκαθορισμένες τιμές και 
βοηθητικούς πίνακες.

Συνοπτική περιγραφή βηµάτων:

• Γίνεται χωρισμός του κτιρίου σε θερμικές ζώνες δηλαδή σε 
χώρους µε παρόµοια χρήση, ίδιο προφίλ λειτουργίας ή/και 
ίδια Η/Μ συστήματα. ∆υνατότητα επιμέρους δημιουργίας 
και τροποποίησης των όψεων όπου απαιτείται.

• Για κάθε ζώνη καθορίζεται η γεωµετρία του κελύφους της 
(όψεις, δάπεδα, στέγες) καθώς και τα δομικά στοιχεία που το 
αποτελούν.

• Γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του συντελεστή 
θερµοπερατότητας U για κάθε δοµικό στοιχείο, καθώς και 
του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας Um του κτιρίου. 
Υπολογίζεται επίσης η ενεργειακή ζήτηση της κάθε ζώνης του 
κτιρίου.

• Για κάθε ζώνη καθορίζονται τα συστήματα ενέργειας µε 
συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να 
καλύψουν την ενεργειακή ζήτηση της ζώνης αυτής.

• Γίνεται ο υπολογισμός κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
των συστημάτων αυτών καθώς και των αντίστοιχων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

• Γίνεται ο υπολογισµός των αντίστοιχων µεγεθών του κτιρίου 
αναφοράς καθώς και η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.



Δομικά Στοιχεία

• Τοιχοποιία
• Οροφές
• Στέγες
• ∆άπεδο Pilotis
• Τοίχοι σε επαφή µε το έδαφος
• ∆άπεδο σε επαφή µε το έδαφος
• Οροφή σε επαφή με το έδαφος
• Τοίχοι σε επαφή µε ΜΘΧ
• ∆άπεδο σε επαφή µε κλειστό ΜΘΧ
• Οροφή σε επαφή με ΜΘΧ

• Δυνατότητα δημιουργίας νέων δομικών στοιχείων από τον χρήστη μέσω 
ευέλικτου οδηγού εισαγωγής όλων των στρώσεων που το αποτελούν,

• Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη Δομικών Υλικών από την ΤΟΤΕΕ-2 με τα 
χαρακτηριστικά τους: Πυκνότητα (ρ), Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ), 
Ειδική θερμοχωρητικότητα (cp), 

• Γραφική απεικόνιση των στρώσεων του δομικού στοιχείου με υπόμνημα,
• Αυτόματος υπολογισμός του συνολικού Συντελεστή θερμοπερατότητας U του 

δομικού στοιχείου και σύγκριση με τον Μέγιστο επιτρεπόμενο Συντελεστή 
Θερμοπερατότητας ανάλογα με το είδος του δομικού και την Κλιματική Ζώνη
(Πίν.3.3α,Πίν.3.4α) ,

• Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας U
για κτίρια με οικοδομική άδεια πριν τον ΚΕΝΑΚ (2010) – ΤΟΤΕΕ-1,Πίν.3.5.

Περιλαµβάνονται όλες τις κατηγορίες Δομικών Στοιχείων:



Ανοίγματα - Κουφώματα

• Εύκολη δημιουργία κουφωμάτων μέσω ειδικής ενότητας με εισαγωγή 
από τον χρήστη πλήθους παραμέτρων :

• Αυτόματος υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος, Uw

• Αυτόματος υπολογισμός διορθωμένου συντελεστή θερμοπερατότητας για 
χρήση ρολών / εξώφυλλων, Uδιορθ

• Αυτόματος υπολογισμός συντελεστή ηλιακού θερμικού κέρδους, gw

 Διαστάσεις κουφώματος
 Πάχη πλαισίου ανά πλευρά
 Πάχος ενώσεων (κατακόρυφη – οριζόντια)
 Τύπος Πλαισίου, Uf (ΤΟΤΕΕ 1 – Πίν.3.9)
 Τύπος Υαλοπίνακα, Ug (ΤΟΤΕΕ 1 – Πίν.3.8)
 Τύπος Γραμμικής Θερμοπερατότητας, Ψg (ΤΟΤΕΕ 1 – Πίν.3.10)
 Συντελεστής θερμοπερατότητας επικαθήμενου ρολού, Urb (ΤΟΤΕΕ 1 –

Πίν.3.11)
 Αεροστεγανότητα ρολού/εξώφυλλων (ΤΟΤΕΕ 1 – Πίν.3.12)



Ανοίγματα - Κουφώματα

• Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με Τυπικές τιμές συντελεστή 
θερμοπερατότητας Uw κουφωμάτων για τις εξής περιπτώσεις:

 Κουφώματα χωρίς εξωτερικά προστατευτικά φύλλα 
(ΤΟΤΕΕ 1 – Πίν.3.13.α)

 Κουφώματα με χρήση ρολών (ΤΟΤΕΕ 1 – Πίν.3.13.β)
 Κουφώματα με χρήση εξώφυλλων (ΤΟΤΕΕ 1 – Πίν.3.13γ)

• Δυνατότητα ορισμού από τον χρήστη τελικού συντελεστή 
θερμοπερατότητας Uw και ηλιακού θερμικού κέρδους gw, με τιμές 
κατασκευαστή, ανεξαρτήτως υπολογισμών.

• Δυνατότητα ορισμού της διείσδυσης αέρα λόγω ύπαρξης χαραμάδων μέσω 
του ενσωματωμένου Πίν.3.24 της ΤΟΤΕΕ-1. 



Εισαγωγή Θερµογεφυρών

• Εύκολη αναζήτηση του τύπου της θερμογέφυρας ανά κατηγορία κατά την 
εισαγωγή της σε Δομικό Στοιχείο ή Άνοιγμα.

• Δυνατότητα ορισμού διαφορετικού τύπου θερμογέφυρας για κάθε πλευρά
του κουφώματος (Λαμπάς, Ανωκάσι/Κατωκάσι).

• Γραφική απεικόνιση της θέσης ορισμού των θερμογεφυρών κατά την 
εισαγωγή του στο Κέλυφος.

• Αναλυτικά όλες οι κατηγορίες θερµογεφυρών και όλοι οι τύποι.
• Συγκεντρωτική εκτύπωση θερµογεφυρών ανά Όψη και ανά Επίπεδο 

(κάτοψη) με σημειωμένες τις θέσεις ορισμού τους.

Το Ecoline παρέχει εύκολη εισαγωγή θερµογεφυρών στις όψεις του µοντέλου. Μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον, η εισαγωγή
θερµογεφυρών γίνεται πιο εύκολη από ποτέ.



Ενσωματωμένος υπολογισμός σκιάσεων
• Αυτόματος υπολογισμός των συντελεστών σκίασης από ορίζοντα, από προβόλους, από πλευρικές προεξοχές, από τέντες και 

περσίδες ανά Όψη για περιόδους θέρμανσης και ψύξης. 
• Ο υπολογισμός γίνεται συνολικά για το μοντέλο, ανά όψη και ανά δομικό στοιχείο και άνοιγμα.
• Αυτόματη εξαγωγή σχεδίων ηλιακών διαγραμμάτων για όλο το κτίριο, σκαριφημάτων σκίασης για κάθε άνοιγμα σε αρχεία

dwg.
Συνολικά για το µοντέλo

Σχεδιάζονται τα ηλιακά 
διαγράµµατα και υπολογίζονται 
αυτόµατα οι γωνίες κλίσεις και οι 
συντελεστές σκίασης.

Ανά όψη

Υπολογίζονται αυτόματα οι συντελεστές 
σκίασης επιμέρους για κάθε όψη του 
κτιρίου και για κάθε κατηγορία. 
Αυτόματα γίνεται και η σχεδίαση των 
αντίστοιχων σκαριφημάτων

Ανά Άνοιγμα, ανά ∆οµικό Στοιχείο

Για κάθε άνοιγμα ξεχωριστά υπολογίζονται οι 
συντελεστές σκίασης και ταυτόχρονα 
ενσωματώνονται και τα σκαριφήματα στο τελικό 
τεύχος για κάθε τύπο ανοίγματος. Ταυτόχρονα 
γίνεται και ο υπολογισμός των συντελεστών 
σκίασης και για κάθε δομικό στοιχείο.



Αυτόματος Υπολογισμός Αθέλητου Αερισμού

Ο αερισµός λόγω αεροστεγανότητας του κτιρίου της θερµικής ζώνης (διείσδυσης του αέρα), 
πραγµατοποιείται µέσω των χαραµάδων των κουφωµάτων του κελύφους (συναρµογές κουφωµάτων
µε περιµετρικά δοµικά στοιχεία, συναρµογή κινητών φύλλων κουφωµάτων), ή των θυρίδων αερισµού
(για συσκευές φυσικού αερίου) ή των καµινάδων εστιών καύσης, καθώς επίσης και από τους αρµούς
των δοµικών αδιαφανών επιφανειών του κτιρίου.

Ο αερισµός λόγω ύπαρξης χαραµάδων στα κουφώµατα εξαρτάται από το µήκος των χαραµάδων, την 
ποιότητα των χαραµάδων (αεροστεγείς ή όχι), τον αριθµό (και την επιφάνεια) των ανοιγµάτων στις 
εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, καθώς και από την αναλογία εξωτερικών προς εσωτερικά 
ανοίγµατα (εσωτερικές πόρτες) στο χώρο

Πώς λειτουργεί

Για τον υπολογισμό της διείσδυσης αέρα από τα κουφώματα, το Ecoline
παρέχει µία αυτόματη διαδικασία υπολογισμού. Ανάλογα µε τον τύπο των 
κουφωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην οικοδομή, υπολογίζονται οι 
συνολικές απώλειες σε κυβικά ανά ώρα.
Οι απώλειες υπολογίζονται τόσο στη θερμαινόμενη ζώνη, όσο και στο µη 
θερμαινόμενο χώρο.



H/M Συστήματα
Tο Ecoline παρέχει την επιλογή Η/Μ εγκαταστάσεων και συστηµάτων για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης του κτιρίου. 

Το Ecoline παρέχει τη δυνατότητα για τον υπολογισμό 
των συστημάτων:

 Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας
 Φωτοβολταϊκά
 Ύδρευση, αποχέτευση, άρδευση
 Ανελκυστήρας
 Ανεμογεννήτριες αστικού περιβάλλοντος
 Θέρμανση
 Ψύξη
 Ζεστό Νερό Χρήση
 Ύγρανση
 Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα
 Ηλιακός Συλλέκτης
 Φωτισµός



Μελέτη ΚΕΝΑΚ

• Ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου γίνεται αυτόµατα µε την εκτέλεση 
µίας εντολής.

• Εξαγωγή πλήρους αναλυτικού τεύχους δεδοµένων και 
αποτελεσµάτων.

• Ενσωµατωµένη η δοµή της Τεχνικής Έκθεσης της πρότυπης 
Ενεργειακής Μελέτης του ΥΠΕΚΑ.

• Τεκµηρίωση Θερµικής Επάρκειας του Κτιρίου.
• Τεκµηρίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.
• Τεκµηρίωση ελάχιστων προδιαγραφών ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων.
• Εξαγωγή αρχείων dwg με τις κατόψεις και τις θέσεις των 

θερμογεφυρών.
• Εξαγωγή αρχείων dwg με σκιασμό από μακρινά εμπόδια, από 

προβόλους και πλευρικά εμπόδια.

Απαιτούμενα για την πληρότητα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΜΕΑ) για Νέα ή Ριζικώς Ανακαινιζόμενα Κτίρια:



Ενεργειακή Επιθεώρηση

• Υπολογισμός κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας καθώς και των 
αντίστοιχων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

• Σύγκριση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου 
αναφοράς σε σχέση με το υπάρχον κτίριο, προκειµένου να γίνει η 
ενεργειακή κατάταξή του.

• Εύκολη δηµιουργία σεναρίων και άµεση σύγκριση των 
αποτελεσµάτων ανάµεσα στο υπάρχον κτίριο, το κτίριο αναφοράς 
και τα προτεινόµενα σενάρια.

• Δημιουργία τελικού αρχείου .xml προκειμένου να εισαχθεί στην 
ιστοσελίδα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) για 
το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.



«Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020»

• Υπολογισμός ανώτατου επιλέξιμου Προϋπολογισμού 
παρεμβάσεων βάσει της Εξοικονόμησης Πρωτογενούς 
Ενέργειας.

• Υπολογισμός Ποσοστού Επιδότησης βάσει του εισοδήματος 
του Δυνητικά Ωφελούμενου.

• Έλεγχος μέγιστων επιδοτούμενων ποσών για τις Λοιπές 
Δαπάνες.

• Eκτύπωση Τεχνικής Έκθεσης-Προσφοράς για την δυνατότητα 
επιλεξιμότητας του Πελάτη ανεξάρτητα από την διενέργεια 
του ΠΕΑ.

• Έλεγχος επιδότησης Φωτοβολταϊκού Σταθμού.
• Αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων βάσει τεχνικών 

χαρακτηριστικών με έλεγχο του ανώτατου ορίου δαπάνης 
για τον κάθε τύπο δαπάνης.

• Εξαγωγή του Εντύπου Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) που 
απαιτεί το πρόγραμμα.

• Για τις Αιτήσεις Πολυκατοικίας Τύπου Α περιλαμβάνεται 
αναλυτική καταγραφή Ιδιοκτητών, διαμερισμάτων με τα 
χιλιοστά συνιδιοκτησίας και επιμερισμός δαπανών 
παρεμβάσεων.



«Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021»
• Υπολογισμός ανώτατου επιλέξιμου Προϋπολογισμού 

παρεμβάσεων βάσει τριών κριτηρίων.
• Υπολογισμός Ποσοστού Επιδότησης βάσει του εισοδήματος 

του Δυνητικά Ωφελούμενου.
• Έλεγχος μέγιστων επιδοτούμενων ποσών για τις Λοιπές 

Δαπάνες.
• Εύκολη αναζήτηση του συντελεστή βαθμοημερών βάσει 

Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας, Δήμου, Κοινότητας.
• Eκτύπωση Τεχνικής Έκθεσης-Προσφοράς για την δυνατότητα 

επιλεξιμότητας του Πελάτη ανεξάρτητα από την διενέργεια 
του ΠΕΑ.

• Αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων βάσει τεχνικών 
χαρακτηριστικών με έλεγχο του ανώτατου ορίου δαπάνης 
για τον κάθε τύπο δαπάνης.

• Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας βάσει κριτηρίων 
προτεραιότητας.

• Εξαγωγή του Εντύπου Παρεμβάσεων που απαιτεί το 
πρόγραμμα.

• Για τις Αιτήσεις Πολυκατοικίας περιλαμβάνεται αναλυτική 
καταγραφή Ιδιοκτητών, διαμερισμάτων με τα χιλιοστά 
συνιδιοκτησίας, επιμερισμός δαπανών παρεμβάσεων και 
υπολογισμός τελικής βαθμολογίας για την αίτηση κάθε 
διαμερίσματος.



Climatherm ΕΠΕ
Domus ΑΕ Τεχνική Κατασκευαστική
GREEN ENERGY CENTER (Δήμος Παύλος)
PHOTOVOLTAIC
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Β.ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ - Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
Β. ΚΑΡΤΑΛΗΣ - Θ. ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.
ΒΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΚΑ ΑΤΕ
ΓΡΑΜΑΡ ΜΕΠΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ
ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ (ErgoProlipsis)
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ
ΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Ενδεικτικό Πελατολόγιο

ΜΠΡΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΞΗΡΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΠΑΛΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΤΤΒΕ
ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΕΥΚΗΣ Α.Ε.
ΡΑΜΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΒΩΝ – ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΜΑΤΙΚΗ
ΤΖΗΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ
ΤΣΑΜΠΟΣ Ι. - ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Λ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ
ΤΣΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΟ
ΨΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MGX GROUP Ltd.)


