
 

 

 

 

 

 

 

 
contact@saveage.eu 
   www.saveage.eu 

 
 

Σύστημα διαχείρισης ενέργειας για επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας 

Μελέτη περίπτωσης: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων  Reyes de Aragón - 
Σαραγόσα (Ισπανία) 
 
Το CIRCE, ένας από τους Ισπανούς εταίρους του έργου SAVE AGE, πρόσφατα έχει 
πραγματοποιήσει μια μελέτη ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης των εκπομπών 

ισοδυνάμου CO2 μετά την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας στην Μ.Φ.Η. 
Reyes de Aragón, που βρίσκεται στη Σαραγόσα της Ισπανίας. 

  

Η  Μ.Φ.Η. Reyes de Aragón άνοιξε τον Ιανουάριο του 2009 και από το Δεκέμβριο του 2010, 
είναι ένα ιδιωτικό κέντρο εντός του Ινστιτούτου Κοινωνικών Υπηρεσιών της Αραγονίας της 

Κυβέρνησης της Αραγονίας στο "Πλαίσιο Συμφωνίας για τη διαχείριση υπηρεσιών σε χώρους 

διαμονής για ηλικιωμένους που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης στην Αραγονία." 

 

Το κέντρο διαθέτει 269 θέσεις διαμονής όπου εξυπηρετούνται άτομα, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες τους: σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και 
συναισθηματικές, με ολοκληρωμένη υποστήριξη. Η Κατοικία διαθέτει πολλαπλούς χώρους 

διανεμημένους στα 11.500 τετραγωνικά μέτρα της, όπως σαλόνια και τραπεζαρίες, ιατρείο 
και αίθουσες θεραπείας, φαρμακείο, γυμναστήριο και spa, βιβλιοθήκη και χώροι ανάγνωσης, 

αίθουσες δεξιώσεων, παρεκκλήσι, κοινόχρηστες βεράντες διανεμημένες σε διαφορετικά 
επίπεδα, κομμωτήριο, κέντρο ποδιατρικής, κουζίνα, χώροι πλυντηρίου και πάρκινγκ για τους 
επισκέπτες. Πρόκειται για ένα δεκαώροφο κτίριο, με υπόγειο, ισόγειο και οκτώ ορόφους. 
 

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπών 
 
Η μελέτη ενεργειακής 

αποδοτικότητας διεξήχθη 
μετά την εφαρμογή ενός 
συστήματος διαχείρισης 

ενέργειας στην 
παραπάνω Μ.Φ.Η. Για 

την καθοδήγηση και τη 
γενική συντήρηση του 
συστήματος υπέυθυνη 

είναι εταιρεία που 
ειδικεύεται σε υπηρεσίες 

ενέργειας. 
 
Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για 
να επιτευχθούν οι 

εξοικονομήσεις αυτές 
αντιστοιχούν σε δύο 
λογισμικά πακέτα- τα 

LIDER και CALENER, προωθούμενα από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου 
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(IDAE) και του Υπουργείο Στέγασης, τα οποία καθορίζουν το κατάλληλο επίπεδο της 
ενεργειακής απόδοσης σε ένα κτίριο. 
 

Μέσω του συστήματος διαχείρισης ενέργειας μια σειρά από βελτιώσεις κατακτήθηκαν, όπως: 
 

 Έλεγχος της επιθυμητής θερμοκρασίας για κάθε ένα από τα δωμάτια του κτιρίου, 25 ° 
C για το καλοκαίρι και 22 º C για το χειμώνα. 

 Βελτίωση του ηλιακού συστήματος φθάνοντας σε κάλυψη του 22,6% της ετήσιας 

ζήτησης ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 
 Μείωση κατά 5% της χρήσης του συστήματος φωτισμού. 

 Βελτιστοποίηση των ωρών εργασίας συστημάτων HVAC (θέρμανση-αερισμός-
κλιματισμός) με υιοθέτηση των πραγματικών ωρών χρήσης των χώρων κτιρίου. 

 

Από τα παραπάνω μέτρα σημαντικές εξοικονομήσεις από πλευράς των εκπομπών 
ισοδύναμου CO2 έχουν επιτευχθεί, έτσι ώστε: 

 
•   Λαμβάνοντας υπόψη μόνο την πρώτη βελτίωση θα επιτευχθεί εξοικονόμηση 6,53% 

του ισοδύναμου CO2. 

•   Οι δύο πρώτες βελτιώσεις συνδυασμένες, θα μπορούσαν να επιτύχουν εξοικονόμηση 
ισοδυνάμου CO2 9,48%. 

•   Λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις πρώτες βελτιώσεις θα μπορούσε να επιτευχθεί  
εξοικονόμηση 11,19% του ισοδύναμου CO2. 

•   Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέτρα η επίτευξη ισοδύναμου CO2ανέρχεται σε 25,51%. 
 
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας αποφέρει μεγάλες εξοικονομήσεις μέσω του ελέγχου των θερμοκρασιών των 

δωματίων, των ωρών λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού(HVAC) 
και του φωτισμού. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


