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Τεχνική Οδηγία 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

για την εγκατάσταση θερμιδομετρητών της Δ.Ε.ΤΗ.Π. και την έκδοση 
ατομικών λογαριασμών 

Με την υπ’ αρίθμ. 205/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΤΗΠ εγκρίθηκαν οι παρακάτω ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης των κτιρίων, για την εγκατάσταση 

θερμιδομετρητών της ΔΕΤΗΠ και την έκδοση ατομικών λογαριασμών.  

1.  Οι ατομικοί θερμιδομετρητές θα εγκατασταθούν στον κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου που είναι 

εγκατεστημένος ο θερμικός υποσταθμός της τηλεθέρμανσης. Η εγκατάσταση των θερμιδομετρητών 

θα γίνει από το αρμόδιο προσωπικό της Δ.Ε.Τ.Η.Π. 

2.  O κάθε θερμιδομετρητής θα εγκατασταθεί στην επιστροφή του δικτύου θέρμανσης του κάθε 

διαμερίσματος (Εικόνα 1), σε επιτρεπόμενη θέση σύμφωνα με την Εικόνα 2. Δεν απαιτούνται 

ελάχιστα ευθύγραμμα τμήματα σωληνογραμμής ανάντι κατάντι του θερμιδομετρητή εκτός κι αν 

υπάρχει έντονα ανώμαλη ροή ανάντι του θερμιδομετρητή. 

3.  Για να είναι εφικτή η λειτουργία του εσωτερικού δικτύου θέρμανσης μέχρι την εγκατάσταση του 

θερμιδομετρητή θα εγκατασταθεί ομοίωμα αντίστοιχου μήκους με τον θερμιδομετρητή (110mm) 

και εξωτερικού σπειρώματος G3/4B, το οποίο θα συνδέεται με την σωληνογραμμή με κατάλληλα 

ορειχάλκινα ρακόρ. 

4.  Aνάντι και κατάντι του θερμιδομετρητή θα εγκατασταθούν δύο (2) χειροκίνητες απομονωτικές 

δικλείδες τύπου σφαίρας, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του θερμιδομετρητή χωρίς να 

απαιτείται η εκκένωση του δικτύου θέρμανσης του διαμερίσματος. 

5.  Στην σωληνογραμμή προσαγωγής θα εγκατασταθεί μία (1) χειροκίνητη απομονωτική δικλείδα 

τύπου σφαίρας έτσι ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος του αισθητηρίου του θερμιδομετρητή. 

6.  Τόσο στην προσαγωγή όσο και στην επιστροφή θα προβλεφθούν αναμονές διατομής 1/2"΄για την 

εγκατάσταση των αισθητηρίων θερμοκρασίας του θερμιδομετρητή. Οι θήκες θα παραδοθούν από 

την ΔΕΤΗΠ στον ιδιοκτήτη για την εγκατάσταση του κάθε διαμερίσματος.  

8. Οι σωληνώσεις και οι συλλέκτες θα μονωθούν με μονωτικό υλικό κατάλληλο για θερμοκρασίες 

έως 110οC. 

9. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας τηλεθέρμανσης και εφ’ όσον η οικοδομή επιθυμεί την 

λειτουργία της θέρμανσης με πετρέλαιο ή άλλο καύσιμο θα πρέπει να μεριμνήσει για την 

κατασκευή δεύτερου συλλέκτη σωληνογραμμών επιστροφής έτσι ώστε να μην καταγράφεται η 

κατανάλωση της θερμικής ενέργειας από τους θερμιδομετρητές. 
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 Εικόνα 1 : Εγκατάσταση θερμιδομετρητή στην επιστροφή του δικτύου θέρμανσης 

 

Α,Β,D : Αποδεκτές θέσεις εγκατάστασης 
θερμιδομετρητή. 

C : Mη αποδεκτή θέση λόγω πιθανής 
παρουσίας φυσαλίδων αέρα. 

Ε : Ο θερμιδομετρητής δεν πρέπει να 
τοποθετείται αμέσως μετά από μία δικλείδα 
εκτός κι αν αυτή είναι τύπου σφαίρας, είναι 
πλήρως ανοιχτή και δεν χρησιμοποιείται ως 
βαλβίδα στραγγαλισμού. 

F : Ο θερμιδομετρητής δεν πρέπει να 
τοποθετείται δίπλα στον κυκλοφορητή. 

G : Ο θερμιδομετρητής δεν πρέπει να 
τοποθετείται αμέσως μετά από διπλή γωνία σε 
διαφορετικά επίπεδα. 

 

Εικόνα 2 : Θέση εγκατάστασης θερμιδομετρητή 

 


