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Διατηρούμε τον κόσμο σε κίνηση, εξοικονομώντας 
ενέργεια καθημερινά 
Συγκεκριμένα βήματα για ένα ενεργειακά αποδοτικό μέλλον

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΩΤΙΔΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ



—

Από το 2017 και έως σήμερα έχουμε ονομάσει περισσότερα από 40 ακραία καιρικά φαινόμενα (Αριάδνη, Βίκτωρ, Κρέοντας, Λητώ, 
Πηνελόπη, Ραφαήλ, Μήδεια…)

Ώρα να δράσουμε

June 29, 2022 Slide 2

Κλιματική αλλαγή και έντονα καιρικά φαινόμενα και καταστροφές στην Ελλάδα



—
Ώρα να δράσουμε
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Η συνθήκη του Παρισιού

Για να επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού της θερμοκρασίας κατά 1.5°C (2.7°F) σε σχέση με τα

επίπεδα πριν τη βιομηχανική επανάσταση, η αύξηση των εκπομπών πρέπει να σταματήσει 

μέχρι το πολύ το 2025 και έπειτα να μειωθούν κατά 43% μέχρι το 2030.

Την ίδια ώρα, οι εκπομπές μεθανίου θα χρειαστεί να μειωθούν κατά ένα τρίτο.

Η παγκόσμια θερμοκρασία θα σταθεροποιηθεί όταν φτάσουμε στο ουδέτερο ισοζύγιο 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για να επιτευχθεί ο στόχος των 1.5°C, πρέπει να 

εξασφαλιστεί το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα παγκοσμίως, μέχρι το 2050 . 

Για το ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 πρέπει να γίνει 

μείωση της τάξης του 55% μέχρι το 2030 (συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990) και 80% μέχρι 

το 2040.



—
Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις 
εκπομπές CO2 ;

• Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές
Αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

• Αποδοτικότητα
Χρήση λιγότερης ενέργειας εξασφαλίζοντας την 
ίδια παραγωγικότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες

• Επάρκεια
Χρήση λιγότερων προϊόντων και υπηρεσιών (άρα 
λιγότερη ενέργεια)
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ΑΒΒ way- παρουσία με νόημα

• Mission to zero: Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στις εγκαταστάσεις και τα εργοστάσιά 
μας μέχρι το 2030

• Zero waste to landfill

• Πλήρης κυκλικότητα προϊόντων,  για περισσότερο από το 80% του χαρτοφυλακίου μας 

• Supplier Sustainability Framework

• Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας για τον περιορισμό των ετήσιων εκπομπών CO2 > 100 Mt

June 29, 2022 Slide 5

—
Αντιμετωπίζουμε τις 
ενεργειακές προκλήσεις

—
Δημιουργώντας 
επιτυχίες

—
Μετασχηματίζουμε 
τις βιομηχανίες

—
Η βιωσιμότητα στο 
επίκεντρο

—
Ηγούμαστε 
τεχνολογικά



—
Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία
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Έρευνα της ABB • Κατά μέσο όρο 23 τοις εκατό των ετήσιων λειτουργικών εξόδων αποδίδονται 
στην χρήση ενέργειας

• Εννιά από τους δέκα επισήμαναν ότι τα αυξανόμενα ενεργειακά κόστη είναι 
κατ’ ελάχιστον μια μικρή απειλή για την κερδοφορία τους, ενώ περισσότεροι 
από τους μισούς (53 τοις εκατό) τα όρισαν ως μια σφοδρή απειλή

• Παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας 
επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο περιορισμός των εξόδων 
ήταν ο επικρατέστερος λόγος για επενδύσεις (59 τοις εκατό)

• Σημεία προβληματισμού:

• Μισές από τις εταιρίες που απάντησαν, σημείωσαν το κόστος ως το 
σημαντικότερο εμπόδιο προς την βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας 

• το 37% θεωρεί τον χρόνο παύσης λειτουργίας ως εμπόδιο 

• 41% των εταιριών θεωρούν ότι έχουν διαθέσιμες όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τα μέτρα που σχετίζονται με την ενεργειακή 
αποδοτικότητα



→ Ο παγκόσμιος πληθυσμός 
αναμένεται να φτάσει τα 
9,7 δις έως το 2050

→ Η παγκόσμια οικονομία 
υπολογίζεται να 
διπλασιαστεί κατά την ίδια 
περίοδο

→ Η αστικοποίηση, και η 
άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου συμβάλουν στην 
αύξηση της ζήτησης 
ενέργειας 

→ Η ζήτηση ηλεκτρικών 
συστημάτων κίνησης θα 
αυξηθεί

→ Οι σημαντικές διεργασίες 
δεν μπορούν να 
σταματήσουν, αλλά 
μπορούν να γίνουν 
ενεργειακά αποδοτικές για 
να μειώσουν τις εκπομπές 
CO2

→ Η μεσοσταθμική τιμή
αγοράς της ηλεκτρικής 
ενέργειας έχει 
πενταπλασιαστεί τα δύο 
τελευταία χρόνια, 
φθάνοντας τα 250€/MWh

—
Η σημασία της 

ενεργειακής αποδοτικότητας

→ Με τους ρυθμιστές στροφών και τους κινητήρες υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, μπορούμε να το καταφέρουμε! 



—

“

Μελλοντικά οφέλη

• 45% του παγκόσμιου ηλεκτρισμού 
χρησιμοποιείται σε ηλεκτροκινητήρες που 
βρίσκονται σε κτίρια και βιομηχανίες 

• 70% της ηλεκτρικής κατανάλωσης των 
βιομηχανιών σχετίζονται με τις λειτουργίες 
ηλεκτροκινητήρων

• Εκτιμάται ότι αν οι 300 εκατομμύρια 
εγκατεστημένοι ηλεκτροκινητήρες που 
βρίσκονται σε λειτουργία αντικατασταθούν 
με βελτιωμένο, υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
εξοπλισμό, η παγκόσμια κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να μειωθεί 
κατά 10%- ίση με 286 πυρηνικούς 
αντιδραστήρες.

• Η επένδυση αντικατάστασης ενός  
ηλεκτροκινητήρα με έναν αποδοτικότερο, 
έχει πλέον πολύ σύντομη απόσβεση. 

Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έως 10%



—

Ο υποτιμημένος ρόλος των 
ρυθμιστών στροφών

– Η αναβάθμιση ενός κινητήρα προσφέρει 
σημαντικές εξοικονομήσεις ενέργειας. Αλλά ακόμα 
περισσότερες μπορούν να επιτευχθούν όταν 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ρυθμιστές 
στροφών

– Ένας ρυθμιστής στροφών ρυθμίζει την ταχύτητα 
και την ροπή στρέψης ενός κινητήρα για να 
ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο φορτίο του 
συστήματος 

– Με αυτό τον τρόπο ο κινητήρας λειτουργεί στην 
απαιτούμενη ταχύτητα της εφαρμογής κάθε φορά, 
εξασφαλίζοντας σημαντικές εξοικονομήσεις 
ενέργειας

Σχεδόν 75% των βιομηχανικών 

ηλεκτροκινητήρων κινούν αντλίες, 
ανεμιστήρες και συμπιεστές, 
εφαρμογές που έχουν προοπτική 
σημαντικών ενεργειακών 
εξοικονομήσεων 



—
Πώς οι ρυθμιστές στροφών 
επηρεάζουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα Συμβατικό αντλητικό σύστημα 

Απόδοση του συστήματος= 28%
Ισχύς 
εισόδου 
359

Ροή εξόδου

100

Standard 
απόδοση του 
κινητήρα 

91%

Απόδοση 
σύζευξης 

98%

Απόδοση 
αντλίας 

78%

Απόδοση 
στραγγαλιστικής 
βαλβίδας

40%

Ενεργειακά αποδοτικό αντλητικό σύστημα

Απόδοση του συστήματος = 82%
Ισχύς 
εισόδου 
122

Ροή 
εξόδου 
100

Απόδοση ρυθμιστή 
στροφών

98%

Απόδοση 
ενεργειακά 
αποδοτικού 
κινητήρα

96%

Απόδοση 
σύζευξης 

Βελτιωμένη 
απόδοση αντλίας 

99% 88%

– Στα συμβατικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι 
ελέγχου ροής, όπως αυτή του στραγγαλισμού, 
είναι σαν να ελαττώνετε την ταχύτητα ενός 
αυτοκινήτου πατώντας το φρένο, και 
ταυτόχρονα το γκάζι. 

– Σε ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα, η χρήση 
ενός ρυθμιστή στροφών για τον έλεγχο των 
στροφών του κινητήρα βελτιώνει τη λειτουργία 
όλου του συστήματος, εξασφαλίζοντας 
σημαντικές εξοικονομήσεις ενέργειας



—

—

IE1

Βασική 
Απόδοση

—

IE2

Υψηλή 
Απόδοση

—

IE3

Προηγμένη 
Απόδοση

—

IE4

Super 
Premium

Απόδοση

—

IE5

Εξαιρετικά 
Προηγμένη 
Απόδοση

1 2 3 4 5

Ενεργειακά πρότυπα 

– Οι κινητήρες ενεργειακής κλάσης IE1 ή IE2 
θεωρούνται πλέον χαμηλής απόδοσης

– Ένας επαγωγικός κινητήρας AC ισχύος 200 
kW ενεργειακής κλάσης IE3 εξασφαλίζει 
απόδοση 96%, ενώ ένας 37 kW εξασφαλίζει 
απόδοση 94%

– Οι κινητήρες ενεργειακής κλάση IE4 
εξασφαλίζουν μείωση των απωλειών 
ενέργειας κατά 15% σε σχέση με τους IE3

– Σύμφωνα με τον κανονισμό Ecodesign

• Οι κινητήρες πρέπει να έχουν 
υποχρεωτικά ενεργειακή κλάση IE3

• Οι ρυθμιστές στροφών πρέπει να έχουν 
ενεργειακή κλάση ΙΕ2

Οι κινητήρες και ρυθμιστές στροφών της 
ΑΒΒ συμμορφώνονται ήδη στους 
κανονισμούς

Τα Διεθνή Πρότυπα (IE) standards θέτουν τους όρους ενεργειακής 
απόδοσης των AC κινητήρων ΧΤ. Τα IE πρότυπα αποτελούν σημείο 
αναφοράς για τον καθορισμό των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης. 



—

Απόσβεση 
επένδυσης

~33 μήνες
IE2

IE4

~ 2,6%

Κατανάλωση

349,6 MWh
69.920 €

Κατανάλωση

340,5 MWh
68.100 € 

Ηλεκτροκινητήρας 37kW, 4p

Συνεχής λειτουργία 8.760h

0 €

5.090 €

~ 2,5%

Βαθμός απόδοσης: 92,7%

Βαθμός απόδοσης: 95,2%

Ετήσια 
εξοικονόμηση

9,1 MWh

~1.820€

Κόστος ενέργειας 0,2€/ kWh

Αντικατάσταση κινητήρα IE2 με ΙΕ4
Παράδειγμα αντικατάστασης υφιστάμενου ΙΕ2

0,3 αυτοκίνητα

Ετήσια Μείωση
CO2 : 4,6 Ton

Χρόνος ζωής 20 έτη

0,7 αυτοκίνητα

Συνολική 
εξοικονόμηση

~26.500€

https://new.abb.com/motors-generators/energy-efficiency/optimizer

https://new.abb.com/motors-generators/energy-efficiency/optimizer


—

Απόσβεση 
επένδυσης

~8 μήνες
Μέθοδος στραγγαλισμού

Drive

Κατανάλωση

70,2 MWh
14.040 €

Ηλεκτροκινητήρας 37kW, 4p, 
ΙΕ2

Συνεχής λειτουργία 8.760h

3.350 €

Ετήσια 
εξοικονόμηση

24,6 MWh

~4920€

Κόστος ενέργειας 0,2€/ kWh

Αντικατάσταση μεθόδου στραγγαλισμού αντλίας με έλεγχο μέσω ρυθμιστή 
στροφών 
Παράδειγμα προσθήκης ρυθμιστή στροφών σε αντλία, σε σχέση
με έλεγχο με υφιστάμενη μέθοδο στραγγαλισμού

0,3 αυτοκίνητα

Ετήσια Μείωση
CO2 : 17,4 Ton

Παροχή 90m3 /h, 
μανομετρικό 100m

2,7 αυτοκίνητα

0 €

Κατανάλωση

45,7 MWh
9.140 €

https://new.abb.com/drives/software-tools/energysave-calculator

https://new.abb.com/drives/software-tools/energysave-calculator


—

Απόσβεση 
επένδυσης

~28 μήνες
IE2

IE5

~ 3,3%

Κατανάλωση

351,2 MWh
70.240 €

Κατανάλωση

339,4 MWh
67.880 € 

Ηλεκτροκινητήρας 37kW, 4p

Συνεχής λειτουργία 8.760h

3.350 €

8.770 €

~ 3,2%

Βαθμός απόδοσης: 92,3%

Βαθμός απόδοσης: 95,5%

Ετήσια 
εξοικονόμηση

11,8 MWh

~2.360€

Κόστος ενέργειας 0,2€/ kWh

Αντικατάσταση συστήματος κίνησης με κινητήρα IE2 με σύστημα κίνησης 
SynRM ΙΕ5
Παράδειγμα προσθήκης ρυθμιστή στροφών σε υφιστάμενο ΙΕ2 
σε σχέση με αντικατάσταση με σύστημα κίνησης SynRM

0,3 αυτοκίνητα

Ετήσια Μείωση
CO2 : 5,1 Ton

Χρόνος ζωής 20 έτη

0,8 αυτοκίνητα

Συνολική 
εξοικονόμηση

~47.200€

https://new.abb.com/motors-generators/energy-efficiency/optimizer

ABB IE5 SynRM and Drives

https://new.abb.com/motors-generators/energy-efficiency/optimizer
https://new.abb.com/gr/campaigns/synrm-drive-package
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Ψηφιακές υπηρεσίες για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

– Οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις όπως οι αισθητήρες smart 
sensor που εφαρμόζονται σε ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες
και αντλίες, μπορούν να συλλέξουν λειτουργικά δεδομένα.

– Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ΙοΤ και με μία μηνιαία 
συνδρομή, τα δεδομένα στο cloud αναλύονται και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με στόχο την βέλτιστη λειτουργική 
απόδοση και την μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα του 
συστήματος.



——
Το αντίκτυπο των κινητήρων και ρυθμιστών στροφών υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης της ABB

198 TWh

Εξοικονόμηση ενέργειας 
για το 2020

3x
Της ετήσιας ενεργειακής 
κατανάλωσης της Ελβετίας

›
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Όλοι έχουμε σημαντικό ρόλο! 

– Η ABB θεωρεί χρέος της να διαθέτει λύσεις υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και να συνεχίζει να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις

– Χρειάζεται να αναδεικνύουμε την αξία αυτών των τεχνολογιών και να 
επιταχύνουμε την υιοθέτησή τους

– Οι δημόσιοι φορείς και νομοθέτες χρειάζεται να υποστηρίξουν την 
ταχεία υιοθέτηση των νέων ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών 

– Η χώρα, οι επιχειρήσεις και οι δήμοι πρέπει να προχωρήσουν στην 
ανάλογη επένδυση

– Οι επενδυτές πρέπει να κατανείμουν τα κεφάλαιά τους σε επιχειρήσεις 
που είναι σωστά προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν την κρίση που 
αντιμετωπίζουμε

Είναι γεγονός ότι οι 
κινητήρες και ρυθμιστές 
στροφών υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, και 
η εφαρμογή ψηφιακών 
υπηρεσιών, αναδεικνύουν 
μια τεράστια ευκαιρία στον 
στόχο για ένα βιώσιμο 
μέλλον, με εξοικονομήσεις 
ενέργειας 

Με το βλέμμα στο μέλλον 

›



—
Το Κίνημα Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
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ΓΙΑΤΙ

• Για να αντιμετωπίσουμε την 
κλιματική αλλαγή πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια 
πιο αποδοτικά

• Για να έχουμε ενεργή θέση, ως 
εταιρία που παράγει εξοπλισμό 
ενεργειακά ενεργοβόρο 

• Για να εμπνεύσουμε και να 
παρακινήσουμε προς μια πιο 
αποδοτική ενεργειακά πορεία

ΤΙ

• Ένα Κίνημα για όλους, για 
ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών 
γύρω από τις ευκαιρίες 
εξοικονόμησης ενέργειας στην 
βιομηχανία και τις υποδομές 

• Καινοτόμες λύσεις για κοινό 
όφελος

• Κοινή δράση για αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης

ΠΟΙΟΣ

• Υπάλληλοι της ABB 

• Πελάτες και συνεργάτες

• Ακαδημαϊκοί

• Οργανισμοί βιομηχανιών 

• Δημόσιοι φορείς

• Μέσα Επικοινωνίας

• Επενδυτές

• Φοιτητές

—

https://join.energyefficiencymovement.com/

https://join.energyefficiencymovement.com/



