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Αφξθςθ τθσ άνεςθσ των χρθςτών και του προςωπικοφ ςε Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων (Μ.Φ.Η.) μζςω 
εξοικονόμθςθσ φδατοσ και κερμότθτασ (Τςεχία) 

Το ηεςτό νερό είναι 5-6 φορζσ πιο ακριβό από ό, τι το κρφο νερό και θ ξιρανςθ φδατοσ για τθν απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ κερμότθτασ 
είναι ζνασ ακριβόσ και περιττόσ τρόποσ ςπατάλθσ. Μονάδα Φροντίδασ για  Ηλικιωμζνουσ ςτθν πόλθ Brno-Lesna τθσ Τςεχίασ (οδόσ 
Okružní) ζγινε το μζροσ υλοποίθςθσ ενόσ υποδειγματικοφ ζργου. Το ζργο αλλάηει τον τρόπο παραγωγισ και  διανομισ ηεςτοφ νεροφ, 
παρζχει λειτουργικι άνεςθ και επιτυγχάνει παραγωγι ηεςτοφ νεροφ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Η άνεςθ κεωρείται ωσ το κυριότερο 
κετικό αποτζλεςμα του ζργου από τουσ πελάτεσ/ενοίκουσ και το προςωπικό, ενώ θ εξοικονόμθςθ κεωρείται ωσ όφελοσ. 

Το ςφςτθμα νεροφ ςτθ ςυγκεκριμζνθ Μ.Φ.Η. με δυναμικότθτα 66 κλινϊν ανακαταςκευάςτθκε για πρϊτθ φορά πριν από αρκετά χρόνια. 
Δυςτυχϊσ, αυτό ζγινε με ζνα ςυμβατικό τρόπο, χωρίσ επιλογι ρφκμιςθσ, μζτρθςθσ και απόκτθςθσ δειγμάτων νεροφ. Λανκαςμζνθ 
προςζγγιςθ ςτθ ςυγκόλλθςθ αγωγϊν προκάλεςε προβλιματα με τθν παροχι ηεςτοφ νεροφ ςε δφο διαμερίςματα. Ζτςι λαμβάνοντασ υπόψθ 
και τθν θλικία των χρθςτϊν τθσ μονάδασ, το πρόβλθμα προκάλεςε μια απειλοφμενθ ομάδα χρθςτϊν, από άποψθ υγιεινισ του νεροφ. 

Η τςζχικθ εταιρία E.ON δϊριςε 300.000 κορϊνεσ (more than 12.000€) για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ εταιρείασ QZP, νικθτι ςτα βραβεία 
«ENERGY GLOBE AWARD», ςτθν κατθγορία «ΝΕΡΟ» (Νοζμβριοσ 2008). Το αποτζλεςμα είναι μια προςαρμογι τθσ παραγωγισ και τθσ 
διανομισ ηεςτοφ νεροφ. Ο ςτόχοσ αυτοφ του μζτρου ιταν θ τροποποίθςθ του ιςχφοντοσ ςυςτιματοσ διανομισ ηεςτοφ νεροφ, ζτςι ϊςτε το 
ηεςτό νερό να διοχετεφεται ςτα διαμερίςματα χωρίσ προβλιματα, ενϊ ςυγχρόνωσ επετεφχκθ εξοικονόμθςθ φδατοσ και κερμότθτασ. 

Μετά τθν παρακολοφκθςθ τθσ προεπιλεγμζνθσ κατάςταςθσ τον Απρίλιο του 2009, μια ςφνκετθ λφςθ εκπονικθκε ςε ςυνεργαςία με τθν 
εταιρία ESL. Μετά τθν υλοποίθςθ και τθ νζα φάςθ παρακολοφκθςθσ μεταξφ Απριλίου και Ιουλίου 2010, θ ετιςια κατανομι ηεςτοφ νεροφ 
ζδειξε εξοικονόμθςθ 216.000 κορωνϊν (ςχεδόν 9.000€). Πριν από τθν εφαρμογι τθσ λφςθσ, θ μζςθ κατανάλωςθ ηεςτοφ νεροφ άγγιηε τα 
7,16 m3/θμζρα, που μεταφραηόταν ςε 108,5 λίτρα ανά χριςτθ ανά θμζρα. Μετά τθν προςαρμογι, θ κατανάλωςθ κατζβθκε ςτα 5,81 m3/ 
θμζρα (88,1 λίτρα ανά χριςτθ). Ζγινε μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του ηεςτοφ νεροφ κατά 1,35 m3/θμζρα (20,4 λίτρα ανά χριςτθ), που 
ςθμαίνει μείωςθ 18,8%. Παρ 'όλα αυτά, θ κατανάλωςθ κρφου νεροφ διατθρικθκε ςχεδόν ςτο ίδιο επίπεδο. Μειϊνοντασ τθ κερμοκραςία 
του ηεςτοφ νεροφ από τουσ 56°C ςτουσ 50°C, θ κατανάλωςθ ενζργειασ μειϊκθκε κατά 13,6% (με κερμοκραςία κρφου νεροφ ςτουσ 12°C ςτα 
αναφερόμενα επίπεδα). Η επόμενθ μείωςθ  κόςτουσ γίνεται με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ που χρειάηεται για τθ κζρμανςθ του νεροφ, θ 
οποία ζγινε μθ αναγκαία. 

Άλλα αποτελζςματα αυτϊν των προςαρμογϊν, εκτόσ τθσ οικονομικισ εξοικονόμθςθσ, είναι θ παροχι αρκετοφ ηεςτοφ νεροφ, θ υγιεινι 
επεξεργαςία του (χριςθ βιοκτόνων ςυμπλθρωμάτων), οι λιγότερεσ πικανότθτεσ εγκαφματοσ (ηεματιςμοφ)από ηεςτό νερό, θ βελτίωςθ τθσ 
προςβαςιμότθτασ των χρθςτϊν, θ αφξθςθ τθσ άνεςθσ διαμονισ, θ παράταςθ διάρκειασ ηωισ του ςυςτιματοσ  παραγωγισ και διανομισ 
ηεςτοφ νεροφ, θ μείωςθ τθσ κλίμακασ παραγωγισ και άλλα. Προςωπικό και χριςτεσ/πελάτεσ εκτιμοφν πολφ το ότι το νερό είναι ηεςτό 
αμζςωσ μετά το άνοιγμα των βρυςϊν. Οι χριςτεσ του ιδρφματοσ και το προςωπικό ζπρεπε να ςπαταλοφν κρφο νερό και να περιμζνουν για 
τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ κερμοκραςίασ, ϊςτε να προχωριςουν ςτθν ατομικι υγιεινι των πελατϊν. Τϊρα το ηεςτό νερό είναι άμεςα 
διακζςιμο και θ κερμοκραςία είναι ςτακερι. Αυτό φζρνει (εκτόσ από τα ιδθ αναφερκζντα οφζλθ) εξοικονόμθςθ χρόνου προσ όφελοσ τθσ 
φροντίδασ για τουσ πελάτεσ. 

Παρόμοια ζργα ζχουν ςίγουρα δυναμικό εξοικονόμθςθσ. Αλλά το πρόβλθμα είναι θ αναγκαία πρωταρχικι επζνδυςθ και οι φορείσ παροχισ 
κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςυνικωσ δεν διακζτουν επαρκείσ οικονομικοφσ πόρουσ. Είναι απαραίτθτο να αναηθτιςουν άλλουσ τρόπουσ 
χρθματοδότθςθσ. Οι φορείσ παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν γνωρίηουν ότι ςε περίπτωςθ που τα ζργα  εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που 
εφαρμόςκθκαν είναι επιτυχι, κα δεχκοφν λιγότερουσ πόρουσ για τθ λειτουργία τουσ ςτο μζλλον, και ωσ εκ τοφτου μειϊνεται το κίνθτρο για 
τθν υλοποίθςθ παρόμοιων ζργων εξοικονόμθςθσ. Η επιλογι των φκθνότερων βρυςϊν ςτισ Μ.Φ.Η. παρζχει δυνατότθτα ελάχιςτθσ επιλογισ 
ρφκμιςθσ. Το αποτζλεςμα είναι ζνα, υπερβολικϊν διαςτάςεων, ςφςτθμα ηεςτοφ νεροφ,  ςπατάλθ νεροφ και ενζργειασ και ανεπαρκισ 
υγιεινι. Η αφξθςθ τθσ άνεςθσ του προςωπικοφ και των χρθςτϊν/πελατϊν κα μποροφςε να είναι μεγαλφτερο κίνθτρο για μζτρα 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τθν ίδια τθν εξοικονόμθςθ. 
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