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Η διαχείριση ενέργειας των κτηρίων και ιδιαίτερα των Ξενοδοχειακών
μονάδων αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διοίκησης , καθώς η
καταναλισκόμενη ενέργεια αποτελεί βασικό παράγοντα κόστους
και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τελική αποδοτικότητα της μονάδος.
Έτσι η εφαρμογή συστημάτων για την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας
είναι επιβεβλημένη και αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για την αντιμετώπιση
του προβλήματος.
Απ' την άλλη πλευρά ο έλεγχος της κατανάλωσης της ενέργειας εντάσσεται
μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος και υπόκειται στις απαιτήσεις της οδηγίας SAVE 93/76/ΕΟΚ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ξενοδοχειακές μονάδες σύμφωνα με μελέτες που έχουν εκπονηθεί ανήκουν
στα κτήρια με τις μεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις με μέση κατανάλωση
περίπου 273 Kwh / m2 και αυτό επιβάλλει την λήψη μέτρων ώστε οι δεδομένες
λειτουργικές ανάγκες και οι λοιπές απαιτήσεις να καλύπτονται με τον πλέον
αποδοτικό τρόπο.
Η επίτευξη του παραπάνω στόχου επιφέρει σημαντικά οικονομικά
οφέλη
Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των ξενοδοχειακών μονάδων όπως:
1. Από πληθυσμιακή άποψη ένα ξενοδοχείο σε σχέση με τον όγκο του εξυπηρετεί
πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων ανά τετραγωνικό μέτρο. Ιδιαίτερα οι μεγάλες
μονάδες ισοδυναμούν με χωριά όπου εκατοντάδες άνθρωποι φιλοξενούνται η
εργάζονται.
2. Οι κατάλληλες κλιματικές συνθήκες αποτελούν βασική προϋπόθεση
για την σωστή λειτουργία τους και έχουν άμεση επίδραση στην γενικότερη
ικανοποίηση των πελατών .
3 Η λειτουργία των συστημάτων φωτισμού , θέρμανσης , ψύξης είναι 24 ώρη
4. Οι απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες πρέπει να είναι ιδανικές πολύ καλύτερες
απ' αυτές των κατοικιών.
5. Η επανακυκλοφορία του εσωτερικού αέρα είναι περιορισμένη , κάτι το οποίο
αυξάνει το ψυκτικό φορτίο.
6. Δεν υπάρχει καμιά μέριμνα από την πλευρά του επισκέπτη-πελάτη για
ορθολογική χρήση της ενέργειας. Αντιθέτως γίνεται κατασπατάληση με την
λογική ότι περιέχεται μέσα στο κόστος του δωματίου.
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Βάσει των παραπάνω η διαχείριση ενέργειας θα πρέπει να προσεγγισθεί με
ολοκληρωμένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραμέτρων .
Επίσης οι λύσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι εύκολα εφαρμόσιμες
να κοστίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο , να δίνουν αυτοματοποιημένες λειτουργίες ,
ανεξάρτητες από την συμπεριφορά των πελατών και του προσωπικού,
να αποσβένουν το κόστος επένδυσης σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο , να
μην χρειάζονται χρόνο και κόστος συντήρησης και
τέλος να βελτιώνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την παρεχόμενη
ασφάλεια στον πελάτη .
Αν αναλύσουμε την κατανάλωση της ενέργειας θα διαπιστώσουμε τα παρακάτω:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ

Περίπου το 65 % της συνολικής κάλυψης
της επιφάνειας καταλαμβάνουν τα δωμάτια
των πελατών

33%
Δωμάτια
Διάδρομοι
Κοινόχρηστοι_χώροι

60%
7%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

8%
17%

Δωμάτια
Διάδρομοι
Κοινόχρηστοι_χώροι
Περιβάλλον χώρος

5%

Περίπου το 70 % της συνολικής κάταναλισκόμενης ενέργειας αφορά τα δωμάτια , 5% τους
διαδρόμους 17% τους κοινόχρηστους χώρους
(Υποδοχή , εστιατόρια , bar , γραφεία κλπ.)
Και 8% ο περιβάλλον χώρος

70%

Είναι λοιπόν φανερό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται
στα δωμάτια των πελατών και πρέπει να πέσει ιδιαίτερο βάρος χωρίς να σημαίνει
ότι πρέπει να παραμεληθούν οι υπόλοιποι χώροι
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Ανάλυση Κατανάλωσης Δωματίου

Συνήθως σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου υπάρχουν :
1. Ένα φωτιστικό σώμα στο κέντρο του δωματίου
2. Δύο φωτιστικά δεξιά και αριστερά του κρεβατιού.
3. Ένα φωτιστικό στον διάδρομο εισόδου
4. Ένα φωτιστικό στο μπάνιο.
5. Ένα φωτιστικό δαπέδου η επιτραπέζιο .
6. Ένα φωτιστικό πάνω από τον καθρέπτη της κονσόλας του δωματίου.

Εάν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούνται λαμπτήρες των 40 W τότε η ελάχιστη κατανάλωση θα είναι
7Χ40W = 280 W Στην παραπάνω κατανάλωση θα πρέπει να προσθέσουμε την κατανάλωση της
τηλεόρασης 120 W καθώς και καταναλώσεις άλλων συσκευών όπως σεσουάρ , βραστήρες κλπ.
Άρα η ελάχιστη μέση κατανάλωση είναι 400 W η 400Wh η 0.4 KWh ανά ώρα λειτουργίας
Ο κλιματισμός μπορεί να είναι είτε κεντρικός είτε ατομικός.
Και στις δύο περιπτώσεις η κατανάλωση είναι περίπου ίδια μιας και ο χώρος για να ζεσταθεί η να
κρυώσει απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό θερμικών(Kcl) η ψυκτικών μονάδων (BTU)
Με δεδομένο ότι η μικρότερη κατανάλωση για να ψυχθεί ένα δωμάτιο είναι 7000 BTU και ότι κάθε
1000BTU αντιστοιχούν σε περίπου 290 W η ελάχιστη κατανάλωση ανά ώρα λειτουργίας είναι
7Χ290 =2030Wh η 2,03KWh
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η μέση κατανάλωση ανά ώρα είναι
0,4 KWh + 2,03 KWh = 2,43 KWh
Επειδή ο κλιματισμός δεν έχει συνεχόμενη λειτουργία στρογγυλοποιούμε την παραπάνω κατανάλωση
σε 2 Kwh
Λόγω των παραπάνω η ημερήσια κατανάλωση ενός δωματίου είναι 2Χ24 = 48 KWh και αν
υποθέσουμε ότι κατά την διάρκεια του ύπνου η κατανάλωση πέφτει στο μισό τότε καταλήγουμε στο
τελικό συμπέρασμα ότι η κατανάλωση στις καλύτερες των περιπτώσεων δεν είναι μικρότερη από
35 Kwh
Με δεδομένο ότι το ελάχιστο κόστος KWh είναι περίπου 0,078 € το κόστος ανά ημέρα είναι
0,078 Χ 35 KWh = 2,73 € η για μία σεζόν περίπου 150 ημερών
150 Χ 2,73 € = 409,5 € Με δεδομένο ότι η σχέση κατανάλωσης φωτισμού κλιματισμού είναι περίπου
1: 4 το κόστος ανά δωμάτιο αναλύεται ως εξής 82 € για φωτισμό 328 € για κλιματισμό
Είναι λοιπόν φανερό ότι το οικονομικό όφελος
που προκύπτει από μια σωστή διαχείριση της
ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικόκαι επηρεάζει
την συνολική αποδοτικότητα της μονάδος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

20%

Φωτισμός
Κλιματισμός

80%
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Κόστος επένδυσης
Κόστος ενέργειας δωματίου
χωρίς χρήση συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας
Κόστος ενέργειας δωματίου
με χρήση συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας

100 %
50 %

Περίοδος
Καθαρού κέρδους

0

60

Χρόνος σε ημέρες

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι φανερό ότι η επένδυση στα συστήματα εξοικονόμησης
ενέργειας κοστίζει ελάχιστα , αποσβένεται ταχύτατα σε λιγότερο από μία τουριστική σεζόν
και αποδίδει κέρδος μακροχρόνια και σταθερά στην τουριστική επιχείρηση.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι συνήθως ένας συνδυασμός ηλεκτρονικών και μηχανικών διατάξεων που
προσαρμόζονται στις εκάστοτε γενικές και ειδικές απαιτήσεις των ξενοδοχειακών μονάδων.. Αποτελούν ευέλικτα
συστήματα που χωρίς να αλλοιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταφέρνουν να μειώσουν την κατανάλωση σε
ποσοστό περίπου 50-60%.
Απ' την άλλη πλευρά είναι διατάξεις χαμηλού κόστους , εύκολης προσαρμογής , δεν απαιτούν εξειδικευμένους τεχνίτες ,
δεν έχουν καθόλου συντήρηση προστατεύουν τον υπόλοιπο εξοπλισμό όπως για παράδειγμα τα κλιματιστικά.
Επίσης αυξάνουν την ασφάλεια των χώρων και μέσω των λειτουργιών τους δίνουν πρόσθετες δυνατότητες εξυπηρέτησης
των πελατών αλλά και του προσωπικού των ξενοδοχειακών μονάδων .
Απαρτίζονται συνήθως από διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας , μονάδες εισόδου
(καρτοδιακόπτες , μαγνητικοί διακόπτες κλπ. ) και περιφερειακές συσκευές ελέγχου και ενδείξεων όπως
μαγνητικές παγίδες , monitor κατάστασης κλπ. Με χρήση ειδικών μονάδων εισόδου μπορούν να συνεργαστούν
και με άλλα συστήματα όπως με συστήματα πρόσβασης (access control) , αλλά και να εξυπηρετήσουν καλύτερα
την εφαρμογή και λειτουργία και άλλων συστημάτων όπως VRV, SPLIT , INVERTERS κλπ καθώς παρέχουν και
την απαιτούμενη χαμηλή τάση και σύστημα επαφών ελέγχου των παραπάνω συσκευών.
ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Συνήθως οι διαχειριστές εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούνται
από 2 ρελέ ισχύος από 10 έως και 30 Α ΄2 χρονικά σταθερού
χρόνου , έναν μετασχηματιστή χαμηλής τάσης και μια κεντρική
μονάδα επεξεργασίας η οποία επεξεργάζεται τα διάφορα σήματα
εισόδου και δίνει τις ανάλογες εντολές η ενδείξεις.
Έχει δύο εισόδους σημάτων , όπου δέχεται σήματα από τους
καρτοδιακόπτες , τους μαγνητικούς διακόπτες κλπ και 2 η 3 εξόδους
εντολών για έλεγχο του φωτισμού , του κλιματισμού , για
λειτουργίες μόνιτορ κλπ.
Παρέχει τάση 12 VDC για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των
μαγνητικών παγίδων και των μονάδων εισόδου .
Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
αυξάνοντας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα τους
στις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

