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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Company

Device

Customer

info@skatsaros.grE-Mail:

22210 61500Phone:

Standard 32°Lens:

2067498Serial No.:testo 881-2

ΕΡΕΤΡΙΑ

09/02/2015Measuring Date:

Measuring Site:

Task

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ 5

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

This examination was carried out according to EN 13187 using a thermal
imager.
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Description of building:

Construction:

Orientation (direction):

2010/κατασκευή

While measuring

12h before measuring

Solar radiation

While measuring

24h before measuring

maxminOuter air temperature

Further factors

Pressure difference between downwind and wind-
facing side

Difference between inner and outer air temperature of
the enclosing area

Inner air temperature

Wind Direction

Wind velocity

Precipitation

Deviations from the stated test standards:

Vicinity:

Weather Conditions:
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

File:

335-ΟΡΟΦΗ ΣΑΛΟΝΙ.bmt 9/2/2015

Measuring Time:

9:07:55 μμ

Date:

22,0

Picture parameters:

Emissivity:

Refl. temp. [°C]:

0,94

Picture markings:

RemarksRefl. temp. [°C]Emiss.Temp. [°C]Measurement Objects

-22,00,9417,4Measure point 1

-22,00,9417,2Measure point 2

-22,00,9417,1Measure point 3

-22,00,9417,0Measure point 4

Λόγω της ανεπαρκούς θερμομονωτικής προστασίας του κτιρίου σε ορισμένες περιοχές, και της υψηλής
σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό του διαμερίσματος (ώρα 20:55, θερμοκρασία υπνοδωματίου 23,00 oC
Σχετ.Υγρασία: 71%, σημείο δρόσου Dp=17,5 ο C), εμφανίζεται συμπύκνωση υδρατμών στις "κρύες"
(χαμηλής θερμοκρασίας <17,5) εσωτερικές επιφάνειες του κτίσματος (περίμετρος οροφής και τμήμα οροφής
διαμερίσματος).

Remarks:
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

File:

338-ΣΑΛΟΝΙ.ΚΟΥΖΙΝΑ.ΡΑΦΙΑ.bmt 9/2/2015

Measuring Time:

9:08:49 μμ

Date:

22,0

Picture parameters:

Emissivity:

Refl. temp. [°C]:

0,94

Picture markings:

RemarksRefl. temp. [°C]Emiss.Humidity
[%rH]

Measurement Objects

-22,00,94100,0Cold spot 1

Στις περιοχές της έδρασης της πλάκας εμφανίζεται σχετική υγρασία που φτάνει το 100% (σημείο κορεσμού),
δηλ. έχουμε επιφανειακή συμπύκνωση υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες, που εκδηλώνεται με
αποφλοίωση χρωματισμών.

Remarks:
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

File:

343-ΣΑΛΟΝΙ.1.bmt 9/2/2015

Measuring Time:

9:11:23 μμ

Date:

22,0

Picture parameters:

Emissivity:

Refl. temp. [°C]:

0,94

Picture markings:

RemarksRefl. temp. [°C]Emiss.Temp. [°C]Measurement Objects

-22,00,9416,9Measure point 1

-22,00,9417,2Measure point 2

-22,00,9417,3Measure point 3

Τα σημεία Μ1 - Μ3 εμφανίζουν χαμηλές θερμοκρασίες 16,9-17,3, μικρότερες απο τη θερμοκρασία δρόσου
(κορεσμού 17,5 ο C), συνεπώς υπάρχει κίνδυνος συμπύκνωσης υδρατμών.

Remarks:
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

File:

356-ΔΩΜΑ.bmt 9/2/2015

Measuring Time:

9:46:29 μμ

Date:

22,0

Picture parameters:

Emissivity:

Refl. temp. [°C]:

0,94

Picture markings:

RemarksRefl. temp. [°C]Emiss.Temp. [°C]Measurement Objects

-22,00,944,0Cold spot 1

Εμφανίζονται αρκετά χαμηλες  θερμοκρασίες στο δώμα, περίπου Te=4,2 ο C.
Υπολογίζοντας το συντελεστή U θερμοπερατότητας του δώματος, βάσει της μεθοδολογίας θερμογράφησης,
προκύπτει U=10*(Ti-Tw)/(Ti-Te)=10*(23-21,8)/(23,0-4,2)=0,63 W/m2K, το οποίο επαληθεύεται με τα
δεδομένα κατασκευής  του διαμερίσματος (βάσει πληροφοριών του ιδιοκτήτη, όπου τοποθετήθηκε
θερμομόνωση 5 cm πάχους - με αναμενόμενη τιμή Uδωμ.=0,60 W/m2K.)

Remarks:
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ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

11/02/2015 ,

Review:

Έλεγχος Υφιστάμενης Κατάστασης - Διεξαγωγή μετρήσεων.
Στο διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή της Ερέτριας έγινε θερμογραφικός έλεγχος στις 09/2/15 
(20:00-22:00).
Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν: α) θερμοκάμερα υπέρυθρης 
ακτινοβολίας β) μετρητής θερμοπερατότητας.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Στο κτίριο - διαμέρισμα λόγω της ανεπαρκούς θερμομονωτικής προστασίας του (συγκρινόμενο με τις 
απαιτήσεις του σημερινού κανονισμού), και της πολύ υψηλής σχετικής υγρασίας στο εσωτερικό του (>70%), 
εμφανίζονται επιφανειακές συμπυκνώσεις υδρατμών (ύπαρξη μούχλας) στις πιο "κρύες" περιοχές του 
(χαμηλότερης θερμοκρασίας). Αυτές είναι στην έδραση της οροφής, κυρίως στο ανώτερο τμήμα 
των τοίχων της κουζίνας και σ' ένα τμήμα της οροφής, στο οποίο πιθανώς υπάρχει αρμος στη συναρμογή των 
υπερκείμενων θερμομονωτικών πλακών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων - Προτάσεις:
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, προτείνεται:
1. Η κατασκευή  επιπλέον θερμομονωτικής στρώσης στο δώμα, προκειμένου να περιοριστούν οι απώλειες, και 
οι χαμηλές θερμοκρασίες οροφής του διαμερίσματος, οι οποίες εμφανίζονται μόλις σταματήσει να λειτουργεί η 
θέρμανση (καθώς η θερμομόνωση έχει τοποθετηθεί εσωτερικά της οροφής).
2. Η μείωση της σχετικής υγρασίας (με φυσικό τρόπο και συχνό αερισμό ή τεχνητό - τοποθέτηση 
αφυγραντήρα).
Σημειώνεται ότι οι εργασίες κατασκευής της νέας θερμομονωτικής στρώσης, καθώς και η αντικατάσταση των 
κουφωμάτων με νέα σύγχρονα, δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης "Εξ' οικονόμηση κατ' 
οίκον" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής, με ποσοστό επιχορήγησης έως 70%.
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