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Περιεχόμενο της ομιλίας  

• Τα αποτελέσματα της έρευνας μας από το 2000 
μέχρι σήμερα για τα Έξυπνα & Μηδενικής 
Ενέργειας Κτήρια 

• Στην υπερ-δεκαετή συνδυασμένη έρευνα έχουν 
συμμετάσχει πλήθος επιστημόνων, ερευνητές  και 
μεταπτυχιακών από 12 χώρες 

• Στόχος, ο Ολιστικός Σχεδιασμός και η 
Ενσωμάτωση ΑΠΕ στα Κτίρια, η Εξομοίωση και 
Παρακολούθηση Λειτουργίας και Απόδοσης 
Κτηρίων δοκιμών που μελετούμε στο εργαστήριο 
των Α.Π.Ε. του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 



Κτήρια και Ενέργεια 

• Ο κτηριακός τομέας, οικιακός και εμπορικός, 
καταναλίσκει περίπου το  40% της παραγόμενης 
ενέργειας 

• Tο ετήσιο ποσό ενέργειας/κτήριο 4.5-10 MWh/annum: 
40% H&C, 21% DHW, 33% Power, 6% Lighting 

•  
      ? Μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση των 
συστημάτων ή αυτά να αντικατασταθούν ή να γίνει 
ορθολογισμός  χρήσης πηγών και καταναλωτών και με 
νέες πηγές ….με ολιστική ενσωμάτωση διατάξεων  Α.Π.Ε.  

 



Ενεργειακή Πολιτική 
• Οι Οδηγίες του 2010, Energy Performance of Buildings, 

(31/2010)  και 27/2012 Energy Efficiency of Buildings, 
Regulations 811/2013 & 812/2013 αποτελούν τις κύριες 
νομοθεσίες για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

• Αναγκαία η Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτηρίων  
• Οι χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιθεώρησης 
για τα συστήματα Θέρμανσης και Κλιματισμού ή να θέσουν σε 
εφαρμογή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος 
2. Όλα τα νέα κτήρια πρέπει να λειτουργούν ως nearly ZEB μέχρι 
31.12.2020 (και τα δημόσια κτήρια μέχρι 31.12.2018) 
3. Οφείλουν να ορίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις της 
ενεργειακής συμπεριφοράς των (νέων) κτηρίων, της ανακαίνισης 
και αντικατάστασης στοιχείων των κτηρίων 
                Οι Προτάσεις μας με εταίρους από 9 κράτη στο Call EE-03-
2016 Ηorizon 2020, το ERANET MED, το Manunet  και όμοια 
Πρότασή μας στο Δήμο Πατρέων για πρότυπο κτήριο ΙΕΒ, καθώς 
και για συνοικία ΖΕΒ στα πλαίσια του ΣΕΣ 2014-2020. 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031


Ενεργειακή Πιστοποίηση Κτιρίου  

 



Ορισμοί   ΖΕΒ 

• ZEB ή net-Zero Energy Buildings, (nZEBs), είναι εκείνα 
τα οποία σε ετήσια βάση δεν χρησιμοποιούν 
περισσότερη ενέργεια από όση τους παρέχεται από 
τις ΑΠΕ επί τόπου. 

• Net Zero Source Energy Use  

    Αυτός ο τύπος ZEB παράγει ποσόν ενέργειας 
ισοδύναμο με αυτό που χρειάζεται, 
συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και της μεταφοράς 
και διανομής ενέργειας στο κτήριο, δηλ 
συμπεριλαμβάνει και τις απώλειες.  

• O τύπος αυτός ZEB σχεδιάζεται ώστε να παράγει 
περισσότερη Ηλεκτρική Ενέργεια από τα nZEB  



Κτήρια και ΑΠΕ 

• Στόχος η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας 
προς Παθητικό Ηλιακό Σχεδιασμό Κτηρίων και 
Βιο-κλιματικό σχεδιασμό με ικανοποίηση των 
συνθηκών θερμικής άνεσης, (πριν 40 χρόνια) 

• Η φυσική των εξέλιξη είναι τα (net) Zero Energy 
Buildings,(n)ZEB, ή Ζero Εmission Βuildings, το 
χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ενσωμάτωση 
καινοτόμων σχεδίων ΑΠΕ στην δομή των 
κτηρίων.  



 
Οδικός Χάρτης για Zero Energy Building, ΖΕΒ, και Έξυπνο 

Ενεργειακό Κτίριο (το Πρωτόκολλο  του σχεδιασμού)  
clusters of buildings  ή  Intelligent Energy Building, (IEB) 

 • Σχεδιασμός , Διαστασιολόγηση και Ενσωμάτωση, 
(λόγοι αισθητικής), Ηλιακών Θερμικών συστημάτων & 

• PV συστημάτων, off-grid, net-metering, BIPV  

• Αιολικά ή υβριδικά συστήματα και PV/T 

• Βιομάζα και συμπαραγωγή ή τρι-παραγωγή 

• Παθητική ηλιακή τεχνολογία και Βιο-κλιματική 

•  Υλικά –  νανοτεχνολογία, και 

•  Χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.         

       Ομιλούμε πλέον για Εξατομικευμένες &  

     δι- επιστημονικές  λύσεις  

 



Αριθμητικό παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας 
με χρήση ΑΠΕ και επιπτώσεις στην Οικονομία, 

Απασχόληση και Ανάπτυξη 
 Θερμικό φορτίο κατοικιών: 

Q=60kWh/m^2/yr, με κάλυψη από ΑΠΕ   f=50-60%  
και με επιφάνεια Α=100m^2 
Λόγω  των διαφόρων προσανατολισμών έστω 30%  κάλυψη 
για 10^6 κατοικίες 
Εξοικονόμηση  Θερμικής  Ενέργειας  
Ε.Θ.Ε.  = 10^6 MWh/annum = 10^5 toe/yr 
  
Θετική επίπτωση στην εθνική οικονομία… 
Αναπτυξιακή πολιτική 
Απασχόληση, τοπική ανάπτυξη, νέοι τεχνικοί, 
επιχειρηματικότητα ….Κινητικότητα..και Καθαρό Περιβάλλον  



Αύξηση Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων   
ΖΕΒ-ΙΕΒ :  ΑΠΕ + Υλικά + ΤΠΕ  (soft + hardware) 

 1. Τελευταία εισάγεται στις επιφάνειες και στα 
δομικά στοιχεία των κτηρίων η νανο-τεχνολογία.  

 2. Tα εργαλεία ΤΠΕ, (ICT), συνδυαζόμενα  με την 
ηλιακή ακτινοβολία και  με μοντέλα πρόβλεψης 
αυτής, όσο και με δυναμικά μοντέλα θερμικής 
συμπεριφοράς κτηρίων και Φ/Β συστημάτων, 
συνεισφέρουν στον τύπο IEB με προδιαγραφές για 
τις πλέον ανταγωνιστικές  τοπολογίες  ΑΠΕ 

 3. Η διαχείριση των φορτίων & πηγών θα γίνεται 
πλέον με βάση την πρόβλεψη της ημερήσιας 
ενέργειας που θα παραχθεί από συστήματα ΑΠΕ   



 Ένα γενικό διάγραμμα ενός  net_ZEB ή ΙΕΒ 



Net Heat production substantial power exchange: 
Zero Energy on annual level 



Net Heat production substantial power exchange: zero on 
annual level. The Sizing is based on the energy balance in 

this hybrid system  



ΖΕΒ και η εξέλιξη σε  ΙΕΒ 
• Θα παρουσιαστούν  2 πιλοτικά κτήρια ΙΕΒ του εργαστηρίου των ΑΠΕ 
•  Το 1ο στοιχείο τους είναι η έντεχνη ικανότητά τους για πρόβλεψη της 

ωριαίας ηλιακής ακτινοβολίας από τις πρωϊνές ώρες.  
• Το 2ο στοιχείο τους είναι η στοχαστική προσέγγιση στη διαστασιολόγηση   
• Το 3ο η Διάγνωση προβλημάτων επί των στοιχείων των ΑΠΕ  
• Το 4ο οι Spectral Selective Properties, (SSP), που προσδίδονται από νανο-

επιστρώσεις  νανο-σωματιδίων, πχ ITO, ΑΖΟ, SiO2 and TiO2, επί των 
δομικών στοιχείων του κτηρίου  

 
• Επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της διαχείρισης των φορτίων και 

αποτελεσματική οικονομική διαστασιολόγηση των συστημάτων  ΑΠΕ, 
λόγω 
 

1. πρόβλεψης της ηλιακής ενέργειας και στοχαστικής 
διαστασιολόγησης των Φ/Β και των ηλιακών συλλεκτών, ενώ επί 
πλέον 
2. τα νανο-υλικά συμβάλλουν στη μείωση Θερμικών-Ψυκτικών 
φορτίων 



Αναλυτικά Στοιχεία Σχεδιασμού ΖΕΒ-ΙΕΒ 
• Το 1ο IEB είναι εξοπλισμένο με 110Wp PV διάταξη, με 3m^2 

ιδιο-κατασκευή τύπου επίπεδου ηλιακού συλλέκτη, ως Ν 
πρόσοψη, και 1 m^2 ετέρα επιφάνεια συλλέκτη που είναι 
μέρος της στέγης, (επόμενη διαφάνεια) 

• A 50W μικρή ανεμογεννήτρια συνδεδεμένη υβριδικά με το PV 
καλύπτει τα ηλεκτρικά φορτία του ΙΕΒ. 

• Η διαφάνεια δεικνύει την ενσωματωμένη στη Ν. πρόσοψη ιδιο-
κατασκευή που λειτουργεί ως συλλέκτης με καλλίτερη απόδοση 
λόγω μειωμένων θερμικών απωλειών. Η παραγόμενη 
θερμότητα αποθηκεύεται σε δεξαμενή και εκείθεν μέσω 
τετράοδης βαλβίδας  συνδέεται με το ενδο-δαπέδιο σύστημα. 

 
• Ηλιακή καμινάδα, ένα πυρανόμετρο, αισθητήρες, πχ 

θερμοζεύγη ,  και το σύστημα διαχείρισης σημάτων,  
υαλοπίνακες με νανο-επιθέσεις ITO and TiO2 μέσω τεχνικής 
spray που έφαρμόστηκε για το σκοπό αυτό στο Εργαστήριο των 
ΑΠΕ, τονώνουν   τα χαρακτηριστικά ευφυίας του ΙΕΒ  



Σχεδιασμός-Κατασκευή και Ενεργειακή 
παρακολούθηση:  1ο ΖΕΒ-ΙΕΒ (2007-present, RES Lab.) 

Πλήρης κάλυψη ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων  



1ο σχέδιο ΖΕΒ-ΙΕΒ (2007- present, RES Lab) 
  (http://solar-net.teipat.gr).   H Ενεργειακή Πρόσοψη 

αντικαθίσταται με άλλη διαφορετικού χρώματος 

http://solar-net.teipat.gr/
http://solar-net.teipat.gr/
http://solar-net.teipat.gr/


1o ZEB-IEB: Ενεργειακή Οροφή και Νότια Πρόσοψη. 
Είναι μέρος της δομής  του κτηρίου και όχι 

τοποθετημένη επί της στέγης 



1ο ΖΕΒ-ΙΕΒ: Ενεργειακή Οροφή-Φ/Β και 
ιδιο-κατασκευή ηλιακού συλλέκτη  



1ο ΖΕΒ-ΙΕΒ:Ενεργειακή Στέγη και Ηλιακή 
καμινάδα, ως μέρος του σώματος του κτηρίου 



Εσωτερικό 1ου ΖΕΒ-ΙΕΒ:υδραυλικό σύστημα και 
μετρητικό- δεξαμενή Ζ.Ν.- ψηφιακό ροόμετρο-

τροφοδοσία ενδο-δαπέδιας θέρμανσης 



Εσωτερικό 1ου ΖΕΒ-ΙΕΒ 



2ος τύπος  ΖΕΒ-ΙΕΒ 
• Στο 2ο IEB η θερμική και ηλεκτρική παράγεται από την στέγη. 

• Μέρος της στέγης έχει ενσωματωμένο σύστημα PV/T, ( a-Si πλαίσιο 
των 50 Wp). Σωλήνες με eco-Freon  ως ψυκτικό μέσο ευρίσκονται 
σε πολύ καλή αγώγιμη επαφή με το PV.  

• Ατμοί Freon παράγονται καθώς το PV θερμαίνεται όταν λειτουργεί, 
και οδεύουν προς τα άνω όπου ο σωλήνας καταλήγει σε κεφαλή 
εντός ενός Ε.Θ. Παράγεται ζεστό νερό περίπου 40-45ο C κατάλληλο 
για ενδο-δαπέδια θέρμανση. 

• Οι ατμοί ψύχονται, συμπυκνώνονται             δι-φασική ροή. 

• Το υπόλοιπο μέρος της στέγης είναι ιδιοκατασκευή συλλέκτη που 
λειτουργεί ομοίως με eco-Freon  και συνεισφέρει σε  ΖΝΧ. 

• Η Ν. πρόσοψη φέρει υαλοπίνακα 5 cm  από τοίχο με χρώμα.  Ο 
αέρας ζεσταινόμενος κυκλοφορεί θερμοσιφωνικά εισερχόμενος 
από το άνω άνοιγμα του τοιχώματος και επανέρχεται από το κάτω 
φινιστρίνι.  

 



2ο ΖΕΒ-ΙΕΒ:Ενεργειακή Οροφή & Παθητική Πρόσοψη 
με θερμοσιφωνική θέρμανση χώρου, (2011- ) 



Energy facade 



Πρώτο σχέδιο του 2ου τύπου ΖΕΒ-ΙΕΒ,(2004-8) 
RES Laboratory http://solar-net.teipat.gr 

 



Solar roof  by a-Si PV & embedded solar collector.   Year 2004-2005 

The heat exchanger is shown at the end side of the  roof.   

 

R.E.S. LAB at 

the  T.E.I. of 

Patra: 

http://solar-

net.teipat.gr 



Ενσωμάτωση μικρών PV sun-trackers 
στην κτιριακή δομή ιδίως και λόγω μη κατάλληλου 

προσανατολισμού του κτιρίου και αύξησης της ενεργειακής 
επίδοσης  +36%   (Εργαστήριο ΑΠΕ, από 2006) 



Στοιχεία Σχεδιασμού του οικίσκου  ΖΕΒ-ΙΕΒ 

• Οι 2 οικίσκοι τύπου IEB units, είναι εφοδιασμένοι 
με ένα δυναμικό λογισμικό πρόβλεψης της 
έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας που 
ανεπτύχθη στο Εργαστήριο των ΑΠΕ [14,16]. 

• Με την υποστήριξη αισθητήρων και επεξεργασία 
σημάτων εφαρμόζεται η αρχή της διαχείρισης 
φορτίων και πηγών με βάση την ενεργειακή 
πρόβλεψη και το ενεργειακό ισοζύγιο ανά ώρα: 

  

• Energy Provider–Loads= Storage/back up system 

 



Στοιχεία ενεργειακού ισοζυγίου 

• Qu,pr- ∑QLi + Qb= Qst              

                                                            

• Qu,pr αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη ενέργεια που θα 
παραχθεί ανά ώρα σε κάποια ημέρα, 

• ∑QLi  είναι το άθροισμα των φορτίων στο κάθε ένα των οποίων 
έχει συναρτηθεί ένας συντελεστής προτεραιότητας, που 
επιτρέπει την μετακίνηση των φορτίων σε άλλη περίοδο με 
πλεονάζουσα παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ, και Qb , Qst 
είναι τα ποσά ενέργειας από την αποθήκη, πχ μπαταρία, για 
κάλυψη των φορτίων και το πλεονάζον ποσόν που θα 
αποθηκευτεί 

 

 
...)/( 2,21,1,  LLcritLL QeQeQdayWhQ



Σύγκριση πραγματικών τιμών ακτινοβολίας με 
τις προβλεπόμενες και τις μέσες τιμές 

 

• Προβλεπόμενη ακτινοβολία (πράσινη), 
πραγματική (κόκκινη), μέση αναμενόμενη 
(μαύρη) 



 Τhe model predicts solar radiation profiles and compares 
with measured ones. It is clear that if over production is 
expected the system may power more loads (shifted). 

 



• The predicted value of I(h2;nj) is based on the mean 
expected Im,pr(h2;17), with a new deviation value 

    λ'· σI'  
 

 Ipr(h2;nj)=Im,pr(h2;nj)±λ'·σI'            (17) 
 
• λ' is determined e.g. through a Gaussian sampling 

and is permitted to take, according to this model, 
values within the range λ±1, where λ is determined 
from the previous hour data, as to be shown in the 
next slide with t1 

 
• The model determines the Ipr(h2;nj) value and  

compares it with the mean expected Im,pr(h2;nj), in 
order to give a prediction for next hour h3, and so on. 



Πρόβλεψη επί τη βάσει 2-3 προηγούμενων ωριαίων 
μετρήσεων 

• An improved model considers 2-3 Intensity 
measurements at previous hours for the 
prediction of the Intensity value at next hours 
of the day. 

 
• (Imeas(h1;nj)-Im,exp(h1;nj)) /σI(1) = t1  

• (Imeas(h2;nj)-Im,exp(h2;nj)) /σI(2) = t2  

• (Imeas(h3;nj)-Im,exp(h3;nj)) /σI(3) = t3  

 

 



συνέχεια: και επί τη βάσει 3 προηγουμένων 
μετρήσεων 

 

• I(h3;nj)=Im,exp(h3;nj)+ R*σI(3)+   

   (t2*σI(2)-t1*σI(1))*R1/4  

 

• I(h4;nj)=Im,exp(h4;nj)+ R*σI(4) +  

          (t2*σI(2) -t1*σI(1))*R1/4 +  

          (t3*σI(3)-2*t2*σI(2)+t1*σI(1))*R2/9  
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Αποτελέσματα με βάση τα μοντέλα αυτά 
και για διάφορες ημέρες 



• This approach leads to the determination of the 
pragmatic energy to be delivered in a day by the 
PV plant or a solar collector configuration    

 

•  A data acquisition system, which is tailored to the 
model management parameters opted e.g. global 
solar radiation intensity, temperatures (indoor, 
outdoor), humidity, wind velocity.  

• A micro-processor control unit  πχ CR10  
connected to the control room 80m away; see next 
slide 





• According to all these, the system takes the 
following configuration, which provides the 
topology of the communication network and its 
sub-networks. 

 

• The whole communication network is split in two 
basic parts: the sensors’ sub-network and the PC 
sub-network. The interface between them is the so 
called master node.  



Communication Network topology with the two sub-networks. 
Sensors are the pyranometer to provide the global solar radiation 

and  the thermocouples   



Διαστασιολόγηση: Κλασική και Στοχαστική 

• Η ισχύς αιχμής της Φ/Β γεννήτριας με τη χρήση 
στοχαστικής ανάλυσης δίνει αποτελέσματα 
διαστασιολόγησης κατά  35% μικρότερα από αυτά που 
λαμβάνουμε με την κλασική ανάλυση LLP=5% 

• Από την άλλη πλευρά η πρόβλεψη επιτρέπει  την 
μετακίνηση των φορτίων σε ημέρα όπου θα υπάρχει 
πλεονάζουσα ενέργεια, η οποία άλλως θα “καιγόταν”.  

• H δυναμική διαχείριση των φορτίων & πηγών οδηγεί 
σε πρόσθετη ελάττωση της εγκατεστημένης ισχύος 
κατά 10% σε σύγκριση με την κλασική διαχείριση. 

• Τα ανωτέρω έχουν μελετηθεί θεωρητικά και 
πειραματικά στο εργαστήριο των ΑΠΕ και δημοσιευθεί. 



Σύστημα Τρι-παραγωγής PV + Ηλ. Συλλέκτες για Ζ.Ν.Χ. , Θέρμανση 

Χώρου και Ψύξη μέσω ψυκτών απορρόφησης και ηλεκτρική ισχύ για 

πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός BIC.    



 Περιγραφή του Συστήματος Τρι-παραγωγής 
 
 Οι ηλιακοί συλλέκτες παράγουν ζεστό νερό το οποίο με την βοήθεια 
ενός κυκλοφορητή εάν βρίσκεται στην σωστή θερμοκρασία 
οδηγείται προς τον χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε. Διαφορετικά, 
οδηγείται σε ένα συμβατικό λέβητα ή αντλία θερμότητας όπου 
θερμαίνεται έως την επιθυμητή θερμοκρασία και κατόπιν οδηγείται 
στο χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε. Κατά την ψύξη το ζεστό νερό 
οδηγείται στον συμπυκνωτή όπου συμπυκνώνεται και περνά στον 
εξατμιστή.  
 
 Ο εξατμιστής συνδέεται με μια δεξαμενή κρύου νερού. Στον 
εξατμιστή έχουμε ψύξη του αέρα και οδήγησή του στον χώρο που 
θέλουμε να ψύξουμε. Με την βοήθεια των ανεμιστήρων που 
υπάρχουν στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου αποβάλλεται ένα ποσό 
θερμότητας προς το περιβάλλον.  
Ο κυκλοφορητής όσο και οι ανεμιστήρες λειτουργούν με την βοήθεια 
από την PV  
 
Το σύστημα της φωτογραφίας αυτής επιτρέπει μια μείωση στην 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περίπου κατά 50% και μια μείωση 
στην εκπομπή CO2  της τάξεως του 60%. 



3o Στοιχείo Ευφυίας IEB –Διάγνωση 
ενεργειακής υποβάθμισης      

 
• The IEB described here  is, also, able to diagnose 

degradation defects and re-adjust or even remedy itself 
against internal/external unwanted agents via monitoring 
the I-V curves of the PV generator and by on-line IR 
thermographic analysis, ( camera monitoring) . 
 

•  The regular check of the PV generator against power 
degradation effects, externally induced, saves the system 
of unwanted power reduction, with further implications 
to a faster PV aging process.  

• This tool should be further associated to a self-cleaning 
property based on nano-coated surfaces, to be described 
in the next section.  
 



IR- thermal image of the PV/T roof of the 2nd 
ZEB- IEB in the RES Lab.  

 



Electroluminescence image of a damaged cell 
off line test (RES Lab. Fault Tester)  



IR image of four 18 year old 53 Wp c-Si modules 
exhibiting hot cells (RES Lab.  off line tests) 

 



PV browning in a PV module in the RES 
lab. with 24 years of operation  



IR image, of browned cell and neighboring cells. IR image 
reveals two hot spots at the severely browned cell 



The temperature plot of the defected cell 
alone revealing a hot spot and hot area. 



Bus bar corrosion 



4ο  The Principle of the nanocoatings – SSP: high r at IR and low ε 
for reducing heating and cooling loads  ( EFFICONS project) 



Introduction of nanocoatings to IEB units: 
ERDF,  ΕΣΠΑ Π.Δ.Ε. & LEAD ERA, EFFICONS project 
 Πρόταση Horizon 2020, Call  EE-03, & Manunet & 

ERANET MED 

 
 

• Nano-technology developments were introduced in the 2nd 
test cell IEB  (EFFICONS,  LEAD ERA, 2011-2015) 

•  Nano-coatings based on TiO2 and SiO2 nano-particles diluted 
into an aqueus solution  of ethanol with an organic binder 
were deposited onto the IEB window panes and the PV 
glasses using a spray technique for massive coating. (self-
cleaning) 

• The transmittance and the reflectance coefficients  were 
measured.  

• The contribution of those nano-coatings, of about 200 nm 
thickness, showed an increase of +1.5% in total in the 
transmission coefficient in the VIS part of the solar spectrum, 
in parallel to a decrease in the reflectance, as compared with 
the measurements of a reference glass 



 Optics of nano-coated surfaces, 
  



Optics of nano-coated surfaces 



 
Introduction of nano-coatings to IEB units 

 
• Nano-coating by ITO nanoparticles diluted into an 

organic binder were deposited on the glass parts of the 
IEB and the PV  glass surface. Thickness of 5-10 μm  
 

• The SSP sought in these nano-coatings were the high 
reflectivity in the IR,  the low emissivity and the high 
transparency in the VIS  
 

•  Due to the higher thickness of the ITO nano-coatings 
the transmission coefficient in the VIS spectrum 
showed a decrease which is unwanted.  
 

• However, the IR part of the spectrum was not allowed 
to traverse the glass, (that was so positive).  



Effect on Building Windows 

Experiments using a model test house 
– heated up with an infrared lamp 

– Front side:  
 1st run with ITO nanocoating  

 2nd run with Reference glass 

– Other side:  
 Extra-clear low iron glass 

 

– At thermal equilibrium, the model house inner temperature 
was found 10oC lower with the ITO nanocoated glass than 
with the reference glass 

– ITO nano-coating, not transmitting radiation above 1800nm 
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Effect on Building Windows 

• Glass temperatures 
– ITO nanocoated glass exhibits significantly higher temperature 

than the reference glass 

– Higher absorption 
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ITO nanocoating Reference glass 



 
Introduction of nano-coatings to IEB units 

 
• The ITO nano-coating  increased further the thermal 

performance of the IEB pilot unit especially in summer 
time. Room temperature was measured to be lower by 5-
8ο C than the one without nano-coated surfaces. 

• PV modules experienced a relative recuperation, too, due to 
the low IR penetration into the  module and hence lower 
temperature increase in the PV cells. 

  

• The low penetration of the IR into the PV cell area has as 
effect to keep the PV modules cooler than without nano-
coatings with a consequent power recuperation.  

• The PV system power recuperation counts about +20%  
from the level when there is no nano-coating.  

 



Optics of ITO nano-coated surfaces           
  



Άλλα ενεργειακά καινοτόμα σχέδια σε κτήρια 
και εφαρμογές με βάση τις ΑΠΕ 

•  Οι διαφάνειες που ακολουθούν αναφέρονται σε 
διάφορες εφαρμογές με καινοτόμες λύσεις 

 

• Χρήσης των ΑΠΕ και ιδίως της μετατροπής της 
ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό και θερμότητα 

• Ψυκτικοί θάλαμοι συνδεδεμένοι με Φ/Β 
γεννήτρια, χρήση Στοιχείων Καυσίμου, χρήση 
Αντλιών Θερμότητας για Θ & Ψ με υποστήριξη 
από ηλιακά θερμικά συστήματα κλπ   



Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 
Α1<25 kWh/m^2/yr, A2<50, A3<75, B1<100   …..  



PV panels, with a rotation axis E-W, in the form of shading devices. 
They are to be placed in  the RES Lab building re-engineering. 

The design provides power to the building loads and at the same time 
reduces cooling loads, in  summer, through the shadowing effect . 



3 kWp c-Si PV generator RES lab. in operation 
since 1992. 23 years old PV generator 



Η PV γεννήτρια, το άκρον της, και το 
κτήριο με τους Ψυκτικούς θαλάμους  



Σύστημα αποθήκευσης Η.Ε. από την 
PV γεννήτρια και ο DC/AC  



Χώρος αποθήκευσης της ενέργειας, από την PV-γεννήτριας 

των 3 kWp. 

 Φαίνεται ο αντιστροφέας DC/AC. Δεξιά (δεν φαίνεται) 

ευρίσκονται οι δύο ψυκτικοί θάλαμοι που δείχνει το επόμενο 

σχήμα. 



Ψυκτικοί θάλαμοι 32 m3 τροφοδοτούμενοι από την PV-

γεννήτρια των 3 kWp. 



The Library of the Research Centre in Jülich, Germany. 

The whole roof  is covered with PV panels . 

The PV generator is coupled to  Fuel Cells and along with 

the   energy storage in the form of H2 cover the energy 

loads of the library. 



H2  & F.C.(1 kW) + powered by PV (1kW)     
 in RES Lab. roof 

 It is part from PHOEBUS E.C. Project 



Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών σε νότιο τοίχο για 
θέρμανση του χώρου του εργαστηρίου με FCUs 



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ &  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π.Ε.  

ΚΑΙ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Πρόσοψη με 

επίπεδους συλλέκτες 

θερμού αέρα 

FH Aachen 

Photo by S.Kaplanis 



Hλιακοί Συλλέκτες επίπεδοι ή τύπου σωλήνων 
κενού  σε στέγες σε κτίρια στο Jülich, Γερμανία 



BIPV για σκίαση και παραγωγή ενέργειας ς 
στην περιοχή Düren, Γερμανία, (photo S.Kaplanis) 



Διάταξη PV πλαισίων υπό μορφή σκιάστρων. Διπλός ρόλος. 
Πρόταση για το Κτίριο της Νομαρχίας Αχαϊας 



Eνεργειακή Στέγη ( επίπεδη τοποθέτηση!) στο 
Αachen (photo by S.Kaplanis) 



PV γεννήτρια, Ηλιακοί Συλλέκτες και ανεμογεννήτρια σε 

εξοχική οικία στην Κάρπαθο. Aυτόνομο PV σύστημα στην 

Κάρπαθο (photo by S.Kaplanis)  









RES Lab.  The PV modules Fault Tester 



RES Lab. The Flash Tester  
The  i-V characteristic analysis 



Κλασική διαστασιολόγηση με στατιστική 
διόρθωση 



Κλασική διαστασιολόγηση με 
στατιστική διόρθωση 

• R is the solar radiation  conversion coefficient 
from the horizontal to the inclined, either for the 
day the PV operation is studied. 

• d is the number of the days the PV-plant is energy 
independent (under a 95% confidence level).  

• d, in the stochastic model of PV sizing, used in 
this case, was not preset but it is a parameter to 
be determined through the loss load probability 
simulation 



Ενέργεια και Κτήρια  



Ενέργεια και Κτήρια 

• Ο κτηριακός τομέας είναι επίσης υπεύθυνος για το  36% 
των εκπομπών CO2 στην Ε.Ε. 

• Ενώ τα νέα κτήρια χρειάζονται για θέρμανση 3-5 l 
υδρογοναθράκων/m^2 το χρόνο, τα παλαιά κτήρια 
καταναλώνουν κατά μ.ο. 25 l υδρογοναθράκων/m2 το 
χρόνο, Παθητικά ηλιακά 20-25 kWh/m2, αντί +80 kWh/m2 

• Σήμερα περίπου το 35% των κτηρίων είναι άνω των 50 
ετών. Η βελτίωση της ενεργειακής των επίδοσης θα 
μπορούσε να ελαττώσει την ολική ενεργειακή 
κατανάλωση κατά 5% έως 6% και να μειώσει την 
εκπομπή CO2 κατά 5%. 

 



References 

1.(2010/31/EU) Energy Performance of Buildings 
Directive http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN 
package labelling scheme established under regulations 
811/2013 and 812/2013  

2. package labelling scheme established under 
regulations 811/2013 and 812/2013  

3. Software on energy savings : eMeasure, 
(http://82.165.143.35:8080/eemeasure/or 
http://www.smartspaces.eu/news-events/news-
details/article/eemeasure-calculation-of-energy-
efficiency-in-buildings-web-portal-is-now-publicly-
available-fo/).  

 

 



4. Οδηγία της Ε.Ε. 2001/77/EC 

• Προώθηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης από ΑΠΕ 
στα κτήρια 

5. Οδηγία της Ε.Ε. 2003/30/EC βιο-καύσιμα (5.75% by 

2010)  

6. Competitive and Innovation Framework 
Programme. C.I.P. 2007-2013 

   where environmental and RES technologies are 
invited to play a role to new jobs creation  

7. Πρόγραμμα Horizon 2020, Calls EE   



8. The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund 
   COM( 2006) 583 final  
9. Οδηγία της E.E. 2005/32/EC Απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού για συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας 
10. Οδηγία της Ε.Ε.  2002/91/EC επί της ενεργειακής 

συμπεριφοράς των κτηρίων 
 ( OJ L 1(04.01.2003) 

11. Renewable Energy: White Paper laying down a Community 
Strategy and Action plan 

12.Green Paper(8.3.2006): A European Strategy for 
Sustainable, Competitive and Secure Energy [COM  (2006) 105 

final]  
 13. Directive 2006/32/EC on energy end-use efficiency and 

energy services and Directive 2005/32/EC establishing a 
framework to set ecodesign reqs for energy using products 

14. http://www.indoorecopaving.teiwest.gr/ 
 
 

http://www.indoorecopaving.teiwest.gr/
http://www.indoorecopaving.teiwest.gr/


14. S.Kaplanis, E.Kaplani “Renewable Energy 
Systems:Theory, Innovations and Intelligent Applications”, 
NOVA Science Publishers, NY, June 2013 

15.Σ. Καπλανης “ΑΠΕ 3 τόμοι” Εκδόσεις ΙΩΝ 

16.S Kaplanis, E Kaplani “Stochastic prediction of hourly 
global solar radiation for Patra,Greece” - Applied Energy, 
2010 

17.E Kaplani, S Kaplanis “A stochastic simulation model for 
reliable PV system sizing providing for solar radiation 
fluctuations”- Applied Energy, 2012 

18.E Kaplani et al “ Optical properties of ITO nanocoatings 
nanocoatings for photovoltaic and energy building 
applications , AIP Proceedings, 2014 

19.www.healthyheating.com/solutions.htm#.VRNL2TKLTIU 

 

 

http://www.healthyheating.com/solutions.htm

