
Πώς να υπολογίσετε τον όγκο 
συστημάτων νερού

The following guide to estimating system volumes has 
been developed, based on ?eld experience.

Useful conversion factors:

1kW : 3,412 BTU’s

1m3 : 1000 λίτρα

4.546 λίτρα : 1 γαλόνι

Commercial systems (pressurised):
Multiply the boiler output rating in kWs by the ?gure 
given below (for the relevant type of system) to give 
an estimate of the total system volume. Allow an 
additional 10% (multiply by 1.1) for open vented 
systems of all types.

Συστήματα με περιμετρική 
θέρμανση, κονβέκτορες
κτλ.

: 6 λίτρα /kW

Συστήματα αέρα, 
(μονάδες αέρα, φαν κοιλ,
κτλ.)

: 8 λίτρα/kW

Χαλύβδινα σώματα : 11 λίτρα /kW

Μαντεμένια σώματα : 14 λίτρα/kW

‘Απομακρυσμένα’ συστή-
ματα σε μεγάλα άναρχα 
δομημένα κτίρια

: 20 λίτρα/kW

Θέρμανση δαπέδου : 23 λίτρα/kW

Domestic systems:
The domestic system volume can be estimated by 
counting the number of single panel radiators in a 
property and multiplying by ten. 

Remember to count double panel radiators as two 
single panels. 

It is also important to make consideration for thermal stores. 
These can add up to 100 litres to the system capacity.

Όλες οι μικρές εγκατάσεις 
μικρής διατομής

: 6 λίτρα/kW
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Ο οδηγός που ακολουθεί γα τον υπολογισμό του 
όγκου συστημάτων νερού έχει δημιουργηθεί με 
βάση την εμπειρία στο πεδίο.
Χρήσιμοι συντελεστές μετατροπής:

Μεγάλα συστήματα (υπό πίεση): Πολλαπλασιάστε 
την ισχύ του λέβητα σε kW με τον νούμερο που 
δίνεται παρακάτω (για τον αντίστοιχο τύπο 
συστήματος) ώστε να υπολογίσετε τον συνολικό όγκο 
νερού. Υπολογίστε μια προσαύξηση 10% (πολλαπλα-
σιάστε με 1.1) για ανοικτά συστήματα όλων των τύπων.

Οικιακά συστήματα: Ο όγκος των οικιακών συστημάτων 
μπορεί να υπολογιστεί μετρώντας τον αριθμό των 
θερμαντικών σωμάτων σε μια οικία και πολλαπλασιά-
ζοντας με το δέκα. Θυμηθείτε να μετράτε τα διπλά 
θερμαντικά σώματα σαν δύο μονά σώματα. 
Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις θερμικές 
αποθήκες. Αυτό μπορεί να προσθέσει μέχρι και 100 λίτρα 
στην χωρητικότητα του συστήματος.


