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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΥΘΟΙ & ΨΕΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
• ΑΛΗΘΕΙΑ: Είναι ότι ο ισχυροτερος συµµάχος στην προσπάθεια µείωσης εκποµπής
διοξειδίου του άνθρακα ( CO2 ) είναι η ενεργειακή υάλωση, διότι για την παραγωγή 1
τετραγωνικού µέτρου εκπέµπονται άπαξ 25kg ενώ από την χρήση της εξοικονοµούνται 91kg
ετησίως εφόρου ζωής.!!
• ΑΛΗΘΕΙΑ: είναι ότι η χρήση ενεργειακής υάλωσης µειώνει θεαµατικά το κόστος
πετρελαίου θέρµανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας µειώνοντας ταυτόχρονα την
απαίτηση για µεγάλης απόδοσης λέβητες και µεγάλης ισχύος κλιµατιστικών συσκευών.
• ΑΛΗΘΕΙΑ: είναι ότι η χρήση ενεργειακής υάλωσης ελαχιστοποιεί της χρωµατικές
αλοιώσεις των επίπλων, υφασµάτων, ξυλινών δαπέδων και προφυλασει τους ενοίκους από την
επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία
• ΑΛΗΘΕΙΑ: είναι ότι αναλογιζόµενος κανείς την ευκολία αντικατάστασης των
υαλοπινάκων, το µικρό σχετικά κόστος και την αντιστρόφως ανάλογη εξοικονόµηση ενέργειας,
εύκολα οδηγείται στο συµπέρασµα ότι η αµεσότερη, απλούστερη και αποδοτικότερη παρέµβαση
που µπορεί να γίνει σ’ ένα υφιστάµενο κτίριο προκειµένου να αναβαθµιστεί ενεργειακά, είναι η
αντικατάσταση των υαλοπινάκων µε σύγχρονους ενεργειακούς υαλοπίνακες τελευταίας γενεάς

• ΜΥΘΟΣ: είναι ότι κάθε καινούργια τεχνολογία αιχµής φτάνει στον καταναλωτή σε ένα
δυσβάσταχτο κόστος όπου µόνο οι λίγοι να µπορούν να απολαύσουν, στην προκειµένη περίπτωση
κάτι τέτοιο δεν ισχύει!!
• ΜΥΘΟΣ: είναι ότι ενας οποιοσδήποτε διπλός υαλοπίνακας είναι ενεργειακός. Στην
πραγµατικότητα η διαφορά ενεργειακής εξοικονόµησης ενός πραγµατικά ενεργειακού και ενός
κοινού διπλού υαλοπίνακα µπορεί να ξεπεράσει τα 200%.

• ΜΥΘΟΣ: είναι ότι υπάρχει µόνο ένας τύπος ενεργειακού υαλοπίνακα. Στην πραγµατικότητα
υπάρχει πολύ µεγάλη ποικιλία η οποία δύναται να καλύψει οποιαδήποτε ιδιαίτερη απαίτηση.
• ΜΥΘΟΣ: είναι ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες είναι αποδοτικότερες στην εξοικονόµηση
ενέργειας από τους ενεργειακούς υαλοπίνακες. Στην πραγµατικότητα το κόστος κτήσης 1
τετραγωνικού µέτρου τέτοιου υαλοπίνακα αποσβαίνεται σε 2 µε 3 χρόνια µια και εξοικονοµεί
µέχρι και 300kwh ανά έτος
• ΨΕΜΜΑΤΑ: είναι ότι το πλαίσιο που αποτελεί κατά µέσο όρο το 20% του ανοίγµατος
µπορει να παιζει σηµαντικότερο ρόλο στην εξοικονόµηση ενέργειας σε ένα ανοιγµα από τον

υαλοπίνακα που αποτελεί το 80%.

• ΨΕΜΜΑΤΑ: είναι ότι, οι διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τελευταίας γενεάς, έχουν όριο
ζωής. Στην πραγµατικότητα δεν έχουν απολύτως κανένα όριο στην διάρκεια της ζωής τους ενώ
δεν απαιτούν απολύτως καµµία ειδική συντήρηση πέρα του τυπικού καθαρισµού όπως και όλοι οι
απλοί υαλοπίνακες.
• ΨΕΜΜΑΤΑ: είναι ότι ένα προιόν που ενσωµατώνει την παγκόσµια τεχνολογία αιχµής στον
τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας µπορεί να πουλήθεί και να τοποθετηθεί από τον οιονδήποτε. Η
πραγµατικότητα είναι ότι οι µόνοι κατάληλοι για τον χειρισµό τέτοιων προιόντων δεν µπορεί να
είναι κανείς άλλος πέρα από τα πιστοποιηµένα µέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ που αποτελούν την εγγύηση για την σωστή
εφαρµογή ενός τόσο τεχνολογικά εξελιγµένου προιόντος.
.

ΟΙ Ι∆ΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
• Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:
Η προτεινόµενη υάλωση, ήπιας απόδοσης και οικονοµική από πλευράς κόστους, αποτελεί την
λύση για κατοικίες µε σχετικά µικρά ανοίγµατα όπου κύριο µέληµα είναι η βελτίωση της απόδοσης
κατά τις περιόδους θέρµανσης σε περιοχές όπου οι ανάγκες κλιµατισµού είναι µικρές (ορεινές
περιοχές, δυτική µακεδονία, βορεινοι προσανατολισµοί κλπ.). Η απόσβεση του κόστους µιας
τέτοιας υάλωσης εκτιµάται σε 4 µε 5 χρόνια.
Συντελεστής θερµοπερατότητας το πολύ 1,95 watt/m²*Cº
Συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας µεγαλύτερος από 60%
Συντελεστής ηλιακός µικρότερος από 65%
• Η ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:
Η προτεινόµενη υάλωση συνιστά την «µέση λύση» µε ικανοποιητική απόδοση τόσο το
καλοκαίρι όσο και τον χειµώνα. Βοηθά στην εξοικονόµηση πόρων τόσο από τις περιόδους
θέρµανσης όσο και από τις περιόδους ψύξης. Η απόσβεση του κόστους µιας τέτοιας υάλωσης
εκτιµάται σε 3 µε 4 χρόνια.
Συντελεστής θερµοπερατότητας το πολύ 1,75 watt/m²*Cº
Συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας µεγαλύτερος από 60%
Συντελεστής ηλιακός µικρότερος από 55%
• Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:
Η προτεινόµενη υάλωση υιοθετεί τεχνολογία αιχµής και προσφέρει τα µέγιστα ενεργειακά
οφέλη για τον καταναλωτή για χρήση τόσο σε ψυχρά όσο και σε θερµά κλίµατα. Ταυτόχρονα
µειώνει τις ενεργειακές ανάγκες φωτισµού, ενώ η υποδειγµατική της ενεργειακή συµπεριφορά
αποδίδει σε περιπτώσεις οσοδήποτε µεγάλων ανοιγµάτων οποιουδήποτε προσανατολισµού χωρίς
συµβιβασµούς στην άνεση. Η απόσβεση του κόστους µιας τέτοιας υάλωσης εκτιµάται σε 2 µε 3
χρόνια.
Συντελεστής θερµοπερατότητας το πολύ 1,4 watt/m²*Cº
Συντελεστής φωτεινής διαπερατότητας µεγαλύτερος από 65%
Συντελεστής ηλιακός µικρότερος από 55%

