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Αυτονοµία Θέρµανσης σε Παλιές Πολυκατοικίες 
 
Γενικά 
Οι ασχολούµενοι µε τον τοµέα της θέρµανσης στη χώρα µας γνωρίζουν ότι µεθοδολογίες που 
ακολουθούνται σε διάφορα τεχνικά θέµατα αποτελούν συχνά το προϊόν της ζύµωσης ετερόκλητων 
και όχι σπάνια αντικρουόµενων παραγόντων. Οι λύσεις που υιοθετούνται είναι η συνισταµένη του 
τεχνικά ορθού, της ανάγκης και της συνήθειας ή της παράδοσης που έρχεται από το παρελθόν. 
Αυτός είναι ο λόγος που µας ωθεί περισσότερο στην προσαρµογή και την τροποποίηση και 
λιγότερο στη ριζική µεταβολή και το νέο ξεκίνηµα. 
∆εν είµαστε οι µόνοι που ενεργούµε µε τον τρόπο αυτό. Ούτε κατ’ ανάγκη ή ιδιαιτερότητα της 
σκέψης µας είναι κατακριτέα. Όταν γνωρίζουµε τον περιορισµένο ορίζοντα των προοπτικών που η 
λογική αυτή επιτρέπει τότε µπορεί να ειδωθεί και σαν πλεονέκτηµα ευελιξίας και 
προσαρµοστικότητας.  
 
Εισαγωγή 
Η οικιακή θέρµανση αποτελεί χώρο που εφαρµόστηκε και συνεχίζει ακόµα και σήµερα η πιο πάνω 
λογική. Ειδικά για τις πολυκατοικίες και γενικά κτίρια µε χώρους στους οποίους η ανάγκη 
θέρµανσης διαφέρει εφαρµόστηκε µε επιτυχία πριν από µερικά χρόνια η τεχνική της αυτονοµίας 
της θέρµανσης.  
Οι υπάρχουσες όµως πολυκατοικίες διατήρησαν τον αρχικό τρόπο λειτουργίας τους ο οποίος 
συνίσταται στην από κοινού συµφωνία των κατοίκων για τις ώρες λειτουργίας του συστήµατος 
θέρµανσης.  
Σήµερα τα γνωστά από πάντα προβλήµατα του τρόπου αυτού γίνονται περισσότερο πιεστικά και 
έντονα δεδοµένης της αλλαγής στις συνθήκες διαβίωσης και της εντατικοποίησης των 
περιβαλλοντικών ανησυχιών των πολιτών. Επίσης µε τον καιρό παρουσιάστηκαν επιπλέον 
αδυναµίες που αν και κάποτε φάνταζαν ως αναγκαίο κακό σήµερα κάποιος αδυνατεί να τις υποστεί.  
Όλα αυτά οδηγούν στην αναζήτηση τεχνικών µε τη βοήθεια των οποίων η αυτονοµία της 
θέρµανσης θα µπορέσει να εφαρµοστεί και σε κτίρια στα οποία δεν είχε εξ’ αρχής ληφθεί τέτοια 
µέριµνα. Η υπάρχουσα τεχνολογία είναι αρωγός επιτρέποντάς µας να το επιχειρήσουµε µε επιτυχία.     
   
Ορισµός 
Η λεγόµενη «αυτονοµία θέρµανσης» αποτελεί στην πραγµατικότητα τεχνική που δίνει απάντηση σε 
δυο διαφορετικά, ανεξάρτητα αλλά αλληλένδετα προβλήµατα: 

1. την ανεξάρτητη θέρµανση των χώρων και συνεπώς την αυτονόµησή τους ως προς αυτό. Με 
τον όρο αυτονόµηση στη θέρµανση εννοούµε ότι ο κάθε χώρος µπορεί να ζητήσει από το 
κεντρικό σύστηµα να θερµανθεί ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Πρακτικά το κάθε 
διαµέρισµα έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε ώρα απαιτηθεί να στείλει εντολή ζήτησης 
θέρµανσης προς το κεντρικό σύστηµα και αυτό να ανταποκριθεί.   

2. την κατανοµή της δαπάνης της θέρµανσης για τον κάθε χώρο ή ιδιοκτησία.  
 
Το πρόβληµα 
Στις νέες πολυκατοικίες στις οποίες έχει γίνει πρόβλεψη για αυτονοµία θέρµανσης η κάθε 
ιδιοκτησία τροφοδοτείται µε θερµό νερό από το λεβητοστάσιο µέσω ενός και µοναδικού σηµείου 
το οποίο ελέγχεται συνήθως µέσω µιας βάνας ολικής παροχής. Όταν ζητηθεί θέρµανση η εντολή 
από το θερµοστάτη χώρου της ιδιοκτησίας στέλνεται στη βάνα και ταυτόχρονα στο λεβητοστάσιο. 
Η βάνα ανοίγει και ο λέβητας µε τον κυκλοφορητή αναλαµβάνουν να στείλουν νερό θέρµανσης 
στο χώρο. Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται η αυτονόµηση των χώρων ενώ η κατανοµή της 
δαπάνης θέρµανσης µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Ο οικονοµικότερος αλλά και πλέον 
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ανακριβής και αντιεπιστηµονικός είναι η τοποθέτηση ωροµετρητών στο λεβητοστάσιο που 
καταγράφουν το χρόνο ζήτησης θέρµανσης που προέρχεται από την κάθε ιδιοκτησία. Οι χρόνοι 
των ιδιοκτησιών αποτελούν παραµέτρους εισόδου για τον αλγόριθµο υπολογισµού της δαπάνης 
που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοκτησία. Αν και η µεθοδολογία αυτή δίνει κάποιο στοιχείο 
αναλογικότητας στην κατανοµή της δαπάνης εντούτοις συγκεντρώνει πλήθος αδυναµιών που την 
καθιστούν αναποτελεσµατική. Για λόγους που δε θα εξηγηθούν εδώ η χρήση της πρέπει να 
αποφεύγεται. Αντί των ωροµετρητών συνιστάται η χρήση θερµιδοµετρητών µέσω των οποίων 

µετριέται η πραγµατική κατανάλωση της 
ιδιοκτησίας σε θερµική ενέργεια. Κατόπιν οι 
µετρήσεις όλων των ιδιοκτησιών εισάγονται 
στον αλγόριθµο υπολογισµού των επιµέρους 
δαπανών της κάθε ιδιοκτησίας. Ο τρόπος 
αυτός είναι ο πλέον ορθός και αποδοτικός. 
Συµβάλλει στην δίκαιη κατανοµή του 
κόστους και παρέχει ισχυρό κίνητρο στον 
κάθε ιδιοκτήτη για να επιτύχει 
οικονοµικότερη θέρµανση.  
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Σχήµα 1- Σύγχρονη Εγκατάσταση 
Θέρµανσης µε Θερµιδοµέτρηση 

Τα πλεονεκτήµατα της αυτονόµησης της 
θέρµανσης και της χρήσης των 
θερµιδοµετρητών συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 

• Άνετες συνθήκες διαβίωσης 
• ∆ίκαιη κατανοµή της δαπάνης 
• Προστασία του περιβάλλοντος 
• Οικονοµία καυσίµου 
• Αποφυγή διαφωνιών για τις ώρες 

θέρµανσης 
• Αποφυγή διαπληκτισµών για τις 

κακόβουλες τροποποιήσεις του 
συστήµατος θέρµανσης (αλλαγή 
σωµάτων) 

  
 

 
Στις παλιές πολυκατοικίες η αυτονόµηση της θέρµανσης δεν υφίσταται και η κατανοµή της 
δαπάνης γίνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της µελέτης θέρµανσης του κτιρίου. Εκεί η κατάσταση 
είναι ακόµα πιο προβληµατική διότι και η δαπάνη κατανέµεται ανακριβώς αλλά και δεν υπάρχει 
δυνατότητα προσαρµογής από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά των διαστηµάτων και της έντασης της 
θέρµανσης.  
Τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα είναι: 

• Ασυµφωνία για τις ώρες θέρµανσης 
• Άδικος τρόπος κατανοµής της δαπάνης 
• ∆υνατότητα κακόβουλης παρέµβασης από τους ιδιοκτήτες 
• Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και αυξηµένη κατανάλωση καυσίµου 
• Ασύµβατες µε το νέο τρόπο ζωής συνθήκες θέρµανσης 

 
∆υστυχώς η υπάρχουσα εγκατάσταση σε παλιά κτίρια δεν επιτρέπει την αυτονόµηση. Από το 
λεβητοστάσιο ξεκινούν περισσότερες της µίας σωλήνες (στήλες) που οδηγούν το θερµό νερό στις 
διάφορες ιδιοκτησίες. Οι στήλες αυτές διατρέχουν το κτίριο κάθετα και τροφοδοτούν µε θερµική 
ενέργεια χώρους διαφορετικών ιδιοκτησιών. Συνεπώς η θερµική ενέργεια εισέρχεται στην κάθε 
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ιδιοκτησία από πολλά σηµεία. Έτσι η 
τοποθέτηση κεντρικού θερµιδοµετρητή 
και κατά συνέπεια η ανεξάρτητη 
κατανοµή της πραγµατικής 
κατανάλωσης ενέργειας είναι ανέφικτη.  
Επιπλέον όµως δεν υπάρχει η υποδοµή 
για να λυθεί ούτε και το πρόβληµα της 
αυτονόµησης της θέρµανσης. ∆εν 
υπάρχουν ξεχωριστοί θερµοστάτες σε 
κάθε ιδιοκτησία ούτε καλωδιώσεις. 
Εποµένως στις παλιές πολυκατοικίες 
κανένα από τα δυο σκέλη της 
«αυτονοµίας θέρµανσης» δεν 
ικανοποιείται.  
 
Η Λύση 
Η λύση του πιο πάνω προβλήµατος 
συνίσταται στην επίλυση των δύο 
επιµέρους προβληµάτων που το 
συναποτελούν, την αυτονόµηση και την 
κατανοµή. 
  
Η αυτονόµηση, όπως εξηγήθηκε είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί διότι 
διαφορετικές στήλες τροφοδοτούν 
ταυτόχρονα διαφορετικές ιδιοκτησίες. 
Για το λόγο αυτό αντικαθίστανται οι 
απλοί διακόπτες κάθε σώµατος της κάθε 
ιδιοκτησίας µε άλλους οι οποίοι 
µπορούν να ελέγχονται κεντρικά από 

έναν θερµοστάτη που βρίσκεται στο διαµέρισµα. Οι διακόπτες αυτοί µπορούν να είναι ενσύρµατοι 
µε ηλεκτροθερµικές κεφαλές ή ασύρµατοι τροφοδοτούµενοι από µπαταρία. Ασφαλώς η πιο 
ενδεδειγµένη επιλογή είναι η δεύτερη αφού έτσι αποφεύγονται µερεµέτια από το πέρασµα των 
καλωδίων και επιπλέον αναστάτωση. Οι ασύρµατες αυτές βάνες συνεργάζονται µε επίσης 
ασύρµατους θερµοστάτες χώρου που φροντίζεται να τοποθετηθούν σε ένα θερµικά 
αντιπροσωπευτικό σηµείο του διαµερίσµατος. 
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Σχήµα 2- Αυτονοµία σε Παλιά Πολυκατοικία µε 
Ασύρµατη ∆ιαβίβαση Εντολών και Ωροµέτρηση

Όταν ζητηθεί θέρµανση από κάποια ιδιοκτησία ο θερµοστάτης µεταβιβάζει την ασύρµατη εντολή 
του στις βάνες των σωµάτων της ιδιοκτησίας. Η ίδια εντολή µεταβιβάζεται και στο λεβητοστάσιο 
ώστε να ενεργοποιηθεί ο λέβητας και ο κυκλοφορητής. Οι βάνες ανοίγουν και το θερµό νερό 
εισέρχεται στα σώµατα του συγκεκριµένου διαµερίσµατος. Η αυτονόµηση της θέρµανσης έχει 
επιτευχθεί.  
 
Η κατανοµή της δαπάνης που αποτελεί το δεύτερο σκέλος του προβλήµατος επιλύεται µε τη χρήση 
είτε πίνακα ωροµέτρησης είτε κατανεµητών δαπανών θέρµανσης.  
Η χρήση του πίνακα ωροµέτρησης περιγράφηκε παραπάνω και εµφανίζει και δω τα ίδια 
µειονεκτήµατα. Καταγράφει ώρες και όχι θερµική ενέργεια και συνεπώς η ιδέα είναι προβληµατική 
εν τη γενέσει της. Παρόλο που συστήνεται η αποφυγή της χρήσης τους δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που τα συστήµατα αυτονοµίας σε παλιές πολυκατοικίες επιλύουν (λανθασµένα) το 
πρόβληµα της κατανοµής χρησιµοποιώντας ωροµετρητές.      
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Η βέλτιστη λύση είναι η χρήση 
κατανεµητών δαπανών θέρµανσης. 
Πρόκειται (στις µέρες µας) για 
ηλεκτρονικές, τροφοδοτούµενες από 
µπαταρία συσκευές που τοποθετούνται 
µία σε κάθε σώµα. Κάνοντας 
µαθηµατικούς υπολογισµούς βρίσκουν 
την ενέργεια που απελευθέρωσε κάθε 
σώµα στο χώρο και καταγράφουν τη 
µέτρηση σε µια µικρή ενσωµατωµένη 
οθόνη. Το άθροισµα των ενεργειών του 
κάθε σώµατος αντιστοιχεί µε τη 
συνολική ενέργεια που συνέρευσε στο 
διαµέρισµα. Συνεπώς γνωρίζοντας τα 
ποσά για όλα τα διαµερίσµατα και µε 
βάση τη µελέτη της θέρµανσης και τη 
συνολική δαπάνη µπορεί να γίνει 
επιµερισµός για κάθε ιδιοκτησία. 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No1

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ No2
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Σχήµα 3- Αυτονοµία σε Παλιά Πολυκατοικία µε 
Ασύρµατη ∆ιαβίβαση Εντολών και 

Θερµιδοµέτρηση µε Κατανεµητές ∆απανών 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συχνές Ερωτήσεις 

• Οι θερµιδοµετρητές και οι κατανεµητές συνδέονται ηλεκτρικά µε την εγκατάσταση; 
Όχι δε συνδέονται ηλεκτρικά µε κανένα τρόπο µε την εγκατάσταση. Η σύνδεσή τους είναι 
υδραυλική και µηχανική. 
 
• Σε παλιές πολυκατοικίες η ενέργεια σε κάποιο διαµέρισµα δεν εκλύεται µόνο από τα 

σώµατα αλλά και από τις σωληνώσεις που τροφοδοτούν άλλα διαµερίσµατα. Αυτό δεν 
αποτελεί πρόβληµα στη µέτρηση των κατανεµητών δαπανών; 

Η χρήση κατανεµητών (όπως και θερµιδοµετρητών) συνεπάγεται την ύπαρξη µελέτης 
θέρµανσης. Η δαπάνη του κάθε διαµερίσµατος δεν προκύπτει µόνο από την ένδειξη του 
θερµιδοµετρητή ή το άθροισµα των ενδείξεων των κατανεµητών. Στον υπολογισµό της δαπάνης 
λαµβάνονται υπόψη οι µετρήσεις των οργάνων αυτών αλλά και οι συντελεστές της µελέτης. 
Στους συντελεστές αυτούς λαµβάνεται υπόψη και η ύπαρξη ή όχι σωληνώσεων, η θέση του 
διαµερίσµατος, ο αριθµός των εξωτερικών ανοιγµάτων κ.α. 
 
• Οι κατανεµητές δαπανών µπορούν να παραπλανηθούν; 
Οι κατανεµητές δαπανών πρέπει να υπακούουν στο πρότυπο ΕΝxxxx που ορίζει ακριβώς πως 
πρέπει να λειτουργούν. Περιπτώσεις παρέµβασης µε σκοπό την αλλοίωση της µέτρησης έχουν 
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αναφερθεί. Τότε το πρότυπο που περιγράφει τη λειτουργία τους αναπροσαρµόζεται ώστε να 
προστατευθούν οι χρήστες από τις κακόβουλες παρεµβάσεις. Οι κατανεµητές διαθέτουν επίσης 
πλήθος ηλεκτρονικών και µηχανικών προστασιών ώστε τέτοιες παρεµβάσεις ,αν γίνουν, να 
µπορούν µε σιγουριά να ανιχνευθούν. Οι σύγχρονοι κατανεµητές προσφέρουν µεγάλο βαθµό 
ασφάλειας. 
 
• Είναι δυνατόν ο κατανεµητής να αφαιρεθεί µε πρωτοβουλία του ενοίκου από το σώµα 

ώστε να πάψει να µετράει; 
Είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. Όµως υπάρχει ειδική µέριµνα ώστε η αφαίρεση να γίνεται 
αντιληπτή και ο χρόνος της αφαίρεσης να καταγράφεται. 
 
• Είναι δυνατόν να υπάρξει κακόβουλη παρέµβαση στις ασύρµατες βάνες των σωµάτων; 
Σε όλα τα συστήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω υπάρχει δυνατότητα κακόβουλης 
παρέµβασης. Το σηµαντικό είναι ότι υπάρχουν οι σχετικές προστασίες ώστε οι παρεµβάσεις να 
γίνουν αντιληπτές. Η υιοθέτηση του συστήµατος της αυτονοµίας σε παλιές πολυκατοικίες δεν 
αποκλείει την εκ του πονηρού επέµβαση κάποιου. Όταν όµως συµβεί µπορεί αποτελεσµατικά 
να την αποκαλύψει. Τέτοιες παρεµβάσεις είναι πολύ κοινές και σε κλασικά συστήµατα 
αυτονοµίας. Εκεί η αποκάλυψη της παρέµβασης είναι δυσκολότερη ή αδύνατη. 
 
• Μήπως η ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ βανών και θερµοστάτη είναι βλαπτική για την 

υγεία; 
Οι ασύρµατες βάνες είναι ραδιοφωνικοί δέκτες και συνεπώς δεν εκπέµπουν ακτινοβολία. Οι 
θερµοστάτες που εκπέµπουν έχουν ισχύ 10mW όσο δηλαδή επιτρέπεται από τους κανονισµούς 
για τέτοιες διατάξεις. Θυµίζεται ότι ένα κινητό τηλέφωνο µπορεί να φτάσει σε ισχύ τα 2W που 
σηµαίνει ότι είναι 200 φορές ισχυρότερο. Μάλιστα η επίδρασή του είναι αµεσότερη διότι 
βρίσκεται σε επαφή µε το ανθρώπινο σώµα. Κανείς δε βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε το 
θερµοστάτη του. Το τηλεκοντρόλ της γκαραζόπορτας ή του συναγερµού του αυτοκινήτου έχουν 
ισχύ επίσης 10mW και όταν εκπέµπουν βρισκόµαστε σε επαφή. Άρα φυσιολογικά θα έπρεπε να 
ανησυχούµε περισσότερο γι αυτά. 
 
• Εκτός από τις ασύρµατες βάνες, τους θερµοστάτες και τους κατανεµητές απαιτούνται 

και παρεµβάσεις στο υδραυλικό κύκλωµα της πολυκατοικίας; 
 Σε µια παλιά πολυκατοικία ο κυκλοφορητής προοριζόταν να τροφοδοτεί ταυτόχρονα όλα τα 
διαµερίσµατα. Με την εγκατάσταση του συστήµατος αυτονόµησης µπορεί έστω και ένα 
διαµέρισµα να ζητήσει θέρµανση. Συνεπώς ο κυκλοφορητής είναι υπερβολικά µεγάλος για την 
περίπτωση αυτή. Η λύση δίνεται µε την αντικατάσταση του κυκλοφορητή µε άλλον ο οποίος 
έχει τη δυνατότητα αυτόµατης αυξοµείωσης της ισχύος του ανάλογα µε τις ανάγκες. 
Εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο βαλβίδα διαφορικής πίεσης που 
εξασφαλίζει σταθερή πίεση στο κύκλωµα προσαγωγής ανεξαρτήτως της κατανάλωσης. 
 
• Είναι αναγκαία η τοποθέτηση και διάταξης αντιστάθµισης; 
Η αντιστάθµιση προσφέρει σηµαντικά οφέλη στην εγκατάσταση είτε έχει τοποθετηθεί σύστηµα 
αυτονόµησης είτε όχι. Η ύπαρξή της δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήµατος.  
 
• Αν κάποιος το θελήσει µπορεί να αλλάξει ένα σώµα µε κάποιο διαφορετικής ισχύος; 
Αναµφίβολα µπορεί αρκεί η ισχύς του νέου σώµατος να µη διαταράσσει σηµαντικά την 
ισορροπία του συστήµατος. Αυτό πρέπει να εξεταστεί µε προσοχή διότι υπάρχει περίπτωση η 
υπερβολική αύξηση της ισχύος των σωµάτων να επηρεάσει την αποδοτικότητα της 
εγκατάστασης ή του κλάδου στον οποίο γίνεται. Σε κάθε περίπτωση όµως οι κατανεµητές θα 
συνεχίσουν να µετρούν την ισχύ µε τρόπο δίκαιο. 
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                                                       d e f i n e y o u r e n v i r o n m e n t 

 
• Μπορεί ο κατανεµητής να τοποθετηθεί και σε παρασκευαστές ζεστού νερού χρήσης 

(ZNX); 
Όχι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Η περίπτωση αυτή καθώς και άλλες θα εξεταστούν σε άλλο 
τεχνικό φυλλάδιο γιατί παρουσιάζουν µεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. 
 
• Μπορεί κάποιος συγκεντρώνοντας τις µετρήσεις των κατανεµητών να υπολογίσει πόσο 

θα πληρώσει; 
Όχι δε µπορεί και οι λόγοι γι αυτό είναι πολλοί. Κατ’ αρχήν οι τιµές που γράφουν οι οθόνες των 
κατανεµητών συχνά δεν αντιστοιχούν σε καµία µονάδα µέτρησης της ενέργειας. Για να 
µετατραπούν σε ενέργεια απαιτείται η χρήση κάποιων παραµέτρων σχετικών µε το 
συγκεκριµένο σώµα που υπολογίζονται από την εταιρεία κατασκευής των κατανεµητών. Αλλά 
και γνωστή να ήταν η ενέργεια που κατανάλωσε η κάθε ιδιοκτησία θα πρέπει να υπολογιστεί το 
κόστος ανά µονάδα ενέργειας που προκύπτει από τη συνολική κατανάλωση όλων των 
ιδιοκτησιών και από παράπλευρες δαπάνες τις οποίες η νοµοθεσία µας απαιτεί να 
συµπεριλαµβάνονται στο κόστος χρήσης. Για το λόγο αυτό τον υπολογισµό της δαπάνης 
θέρµανσης αναλαµβάνει κάποια εταιρεία που διαθέτει τη σχετική εµπειρία και απολαµβάνει της 
εµπιστοσύνης των ενοίκων. 
 
• Αν κάποια εταιρεία αναλάβει την έκδοση των δαπανών θέρµανσης πώς αυτή συλλέγει 

τις µετρήσεις των κατανεµητών; 
 Μπορεί να το κάνει µε διάφορους τρόπους. Οι επικρατέστεροι είναι δύο.  

i. Η εταιρεία στέλνει στον κάθε ιδιοκτήτη µια καρτέλα στην οποία του ζητάει να 
συµπληρώσει τις ενδείξεις των κατανεµητών και τους κωδικούς ασφαλείας. Ο 
ιδιοκτήτης αποστέλλει την καρτέλα στην εταιρεία και ακολουθεί ο υπολογισµός της 
δαπάνης της κάθε ιδιοκτησίας. 

ii. Αν χρησιµοποιηθούν ασύρµατοι κατανεµητές δαπανών η συλλογή και η αποστολή 
των µετρήσεων γίνεται ασύρµατα και χωρίς την παρέµβαση κανενός. Ο τρόπος 
αυτός είναι ο πλέον ασφαλής, διασφαλίζει µηδενική ενόχληση των ενοίκων και 
επειδή είναι αυτοµατοποιηµένος έχει µικρότερο κόστος χρήσης. Οι ιδιοκτήτες 
επιβαρύνονται το κάπως αυξηµένο κόστος των ασύρµατων κατανεµητών. 

 
• Αν κάποιος γράψει εσκεµµένα µικρότερη τιµή από αυτή που πραγµατικά έδειχνε ο 

κατανεµητής είναι δυνατόν να παραπλανήσει την εταιρεία; 
Όχι διότι µαζί µε την τιµή της κατανάλωσης του ζητείται και η αναγραφή του κωδικού 
ασφαλείας και της ηµεροµηνίας. Από αυτά τα τρία στοιχεία µέσω ειδικού αλγορίθµου 
εξακρίβωσης γίνεται αντιληπτό οποιοδήποτε λάθος ή αλλοίωση στις µετρήσεις.  
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