
 

 

 

 

 

 

 

 
contact@saveage.eu 
   www.saveage.eu 

  

Ψύξη με χιόνι 

Τηλετύξη με αποθήκεςζη σιόνι - σιόνι από ηον σειμώνα δποζίζει καηά ηην καλοκαιπινή ζέζηη. Σηο νοζοκομείο  
ηηρ επαπσίαρ Sundsvall  η καηανάλυζη ηλεκηπιζμού μειώθηκε καηά πεπιζζόηεπο από 90%, σάπη ζηην τύξη με 

σιόνι! 

 

Σηηο κνλάδεο θξνληίδαο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα ηελ ςύμε  

ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ, ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (servers) θαη 
εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο.  Από ην 2000 έλαο κεγάινο ζσξόο 
απνζεθεπκέλνπ ρηνληνύ πξνζθέξεη ςύμε  ζην λνζνθνκείν ηεο 
επαξρίαο Sundsvall, ην νπνίνο  έρεη κεηώζεη ηελ  θαηαλάισζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηζζόηεξν από 90%.  

Η ηειεςύμε έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε  
κεκνλσκέλε ςύμε. Είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ,  ελεξγεηαθά 
απνδνηηθή, θάλεη ιηγόηεξν ζόξπβν θαη είλαη αμηόπηζηε.  Η ηειεςύμε 
κε ρηόλη έρεη αθόκα πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα, δεδνκέλνπ όηη 
παξάγεηαη ζηελ πεξηνρή θαη πξνζθέξεη απεξηόξηζηε ηζρύ, ζηεξίδεηαη 
ζε απιή ηερληθή θαη δελ επεξεάδεηαη από ηηο πςειέο ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
  

Η ηερληθή είλαη παιαηά, κόιηο κηα θνηιόηεηα ζην έδαθνο γεκάηε κε ρηόλη ην ρεηκώλα θαιύπηεηαη κε έλα ζηξώκα 
κόλσζεο από ξνθαλίδηα μύινπ. Τελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, ην ππό ηήμε θξύν λεξό ζπιιέγεηαη ζην θαηώηεξν 

κέξνο θαη αληιείηαη ζην ζύζηεκα ςύμεο. Μέζσ ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο ην ζεξκαηλόκελν λεξό αληιείηαη πξνο ην 
ρώξν ηνπ ρηνληνύ θαη βνεζά ζηελ ηήμε κεγαιπηέξσλ πνζνηήησλ ρηνληνύ. Τν ρηόλη κπνξεί επίζεο λα απνζεθεπηεί 

ζε  θνηιόηεηεο βξάρσλ. Σρεδόλ θαλέλα από ηα βαζηδόκελα ζε θξένλ ζπζηήκαηα ςύμεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ην 
νπνίν είλαη  πνιύ ζεηηθό θαζώο  είλαη έλα πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζην θαηλόκελνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηε 
δηάζπαζε ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ όδνληνο. Οη ξππάλζεηο ζην ρηόλη κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ, πξηλ κεηαθεξζνύλ 
ζηα πδάηηλα ξεύκαηα. Τα ξνθαλίδηα μύινπ πνπ θαιύπηνπλ ην ρηόλη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πνιιά 
ρξόληα. 
 

Έσο θαη 70 000 θπβηθά κέηξα θπζηθό ή ηερλεηό ρηόλη κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε  κηα θνηιόηεηα  ζην έδαθνο, 

κεγέζνπο ελόο γήπεδνπ πνδνζθαίξνπ, κε έλα ππθλό ζηξώκα ζην θάησ κέξνο, θαη απηό θαιύπηεη πάλσ από ην 
90% ηεο αλάγθεο γηα ςύμε ην θαινθαίξη. Πεξίπνπ 2.500 MWh ςύμεο κπνξνύλ λα παξέρνληαη, θαη ε ηζρύο κπνξεί 
λα πξνζαξκνζηεί ζύκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο. Η θαηαλάισζε ειεθηξηζκνύ κεηώζεθε θαηά πεξηζζόηεξν 
από 90% θαη είλαη αθόκε θζελόηεξν! 
 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιώ επηζθεθζείηε 
http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning_en.asp  

http://advantage-environment.com/byggnader/stored-snow-for-summer-cooling/ 

Πεγή ησλ εηθόλσλ  http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning_en.asp  
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