
ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ 

 

Σε όσο πιο υψηλή θερμοκρασία γίνεται ή καύση τού ξύλου σε μία εστία 

τζακιού, τόσο πιο πολλές ποσότητες αερίων και μονοξειδίου τού άνθρακα 

αναφλέγονται –γίνεται δηλαδή τέλεια καύση, και έτσι έχουμε (λαμβάνου-

με) μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας. Εδώ οφείλεται ότι τα ενεργειακά τζά-

κια έχουν πολύ πιο υψηλή απόδοση από τα τζάκια ανοικτού τύπου (παρα-

δοσιακά). 

 

Η καύση τού ξύλου στην 

πράξη είναι η χημική αντί-

δραση κατά την οποία ο άν-

θρακας πού περιέχει το ξύλο 

ενώνεται με το οξυγόνο ε-

λευθερώνοντας ενέργεια, 

μονοξείδιο και διοξείδιο τού 

άνθρακα. Απαραίτητη προϋ-

πόθεση για να γίνει αυτή ή 

αντίδραση είναι να υπάρχει 

θερμοκρασία. Για αυτό σε 

όσο υψηλότερη θερμοκρασία γίνεται ή καύση, τόσο πιο πολλές ποσότητες 

αερίων και μονοξειδίου αναφλέγονται με αποτέλεσμα υψηλότερες αποδό-

σεις, γίνεται δηλαδή πιο τέλεια ή καύση. 

 

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε 

σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια. 

 

Το ξύλο ή θερμοκρασία καύσης και ή ποσότητα τού αέρα είναι τα 3 στοι-

χεία καύσης τα οποία είναι μεταβλητά και αλλάζουν την απόδοση τού τζα-

κιού (δηλαδή την θέρμανση τού σπιτιού). 

 



Από την εκλυόμενη ενέργεια ένα μέρος αποδίδεται με ακτινοβολία στο χώ-

ρο, ένα άλλο μέρος θερμαίνει τα τοιχώματα της εστίας και ένα άλλο μέρος 

διαφεύγει με τα καυσαέρια μέσα από την καμινάδα. 

Στις μαντεμένιες εστίες ή ενέργεια πού θερμαίνει τα τοιχώματα αξιοποιείται 

θερμαίνοντας αέρα ό οποίος κυκλοφορεί γύρω απ αυτά τα τοιχώματα και 

από εκεί στο χώρο δηλαδή τα τοιχώματα της εστίας παίζουν το ρόλο τού 

εναλλάκτη θερμότητας. Επομένως για να υπάρξει και να συνεχιστεί ή καύ-

ση χρειάζεται αέρας τον οποίο αέρα το τζάκι έλκει βρίσκοντας τον από τις 

χαραμάδες τού σπιτιού. Ο αέρας αυτός είναι παγωμένος, επομένως αυτού 

τού είδους τα τζάκια (παραδοσιακά) κρυώνουν το σπίτι αντί να το ζεσταί-

νουν.. 

 

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 

 

Η καμινάδα απάγει τον αέρα από το τζάμι τα θερμά καυσαέρια είναι ελα-

φρύτερα ανεβαίνουν προς τα επάνω, και ταυτόχρονα συνεχώς έλκονται 

ψυχρές μάζες αερίων. 

Ο καπναγωγός όταν κατασκευάζεται σε εξωτερικό τοίχο πρέπει να είναι μο-

νωμένος για να αποφεύγεται ή ψύξη των καυσαερίων πού προκαλεί μείωση 

τού ελκυσμού και επικαθήσεις στα τοιχώματα τού καπναγωγού Σημαντικό 

στοιχείο είναι το ύψος της καμινάδας στην στέγη Υψηλότερα εμπόδια σε 

ακτίνα 8 μέτρων από την καμινάδα δημιουργούν στροβιλισμούς και είναι 

βέβαιο ότι με κάποιο συγκεκριμένο αέρα ό αέρας θα γυρίσει πίσω και το 

τζάκι θα καπνίσει. 

Ο χημικός καθαρισμός της καμινάδας δεν είναι αρκετός. Η καμινάδα πρέπει 

να καθαρίζεται 2 φορές τον χρόνο για να αποφεύγεται ή ανάφλεξη των ε-

πικαθήσεων (καπνιά) Ο καθαρισμός να είναι πάντοτε μηχανικός δηλαδή με 

βούρτσα η ειδικά εργαλεία χειρός. 



ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Η εξωτερική διακόσμηση τού τζακιού είναι θέμα προσωπικού γούστου τε-

χνοτροπίας (κλασσικό, μοντέρνο, ρούστικα, κ.α. ) Συνδυάζεται με το γενι-

κό στυλ τού σπιτιού και είτε είναι, μιας, δύο, τριών όψεων, ή ακόμα και ε-

λεύθερο στη μέση τού χώρου, μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε σχέδιο επέν-

δυσης, (γρανίτης - μάρμαρο – ξύλο - σοβάς -πυρότουβλο κλπ ). 

Η προσωπική γνώμη κάποιου ειδικού διακοσμητή αρχιτέκτονα μπορεί να 

φανεί πολύ χρήσιμη. 

 

ΕΣΤΙΑ 

Εστία είναι ό χώρος μέσα στον οποίο γίνεται ή χημική αντίδραση πού λέγε-

ται καύση τού ξύλου. Στον θάλαμο καύσης γίνεται ή ανάφλεξη των αερίων 

και ή καύση τού άνθρακα πού περιέχει το ξύλο. 

 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΖΑΚΙΩΝ – ΤΥΠΟΙ ΤΖΑΚΙΩΝ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΤΥΠΟΙ ΤΖΑΚΙΩΝ 

1  ΚΤΙΣΤΟ ΤΖΑΚΙ ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 10-15%. 

 

Είναι ή εστία πού κτί-

ζεται από μαστόρους 

επί τόπου τούβλο - 

τούβλο η μεταφέρεται 

σε στοιχεία. Έχει πο-

λύ μικρή απόδοση 

περίπου 10-15% της 

θερμικής ενέργειας 

πού παράγει το ξύλο 

πού καίγεται. Μπορεί 

να θερμάνει μόνο με 

ακτινοβολία και σε 



πολύ μικρή απόσταση. Το τζάκι αυτό χρησιμοποιείται μόνο για διακοσμητι-

κούς, αισθητικούς, και οπτικούς λόγους (θέα της φλόγας). 

 

2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΣΤΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 

ΜΑΝΤΕΜΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ 15-25%. 

 

Είναι ένα τζάκι με προκατασκευασμένη εστία κατά κανόνα, κυρίως σε τυ-

ποποιημένες διαστάσεις και μορφές. Η απόδοση αυτών των τζακιών είναι 

περίπου 15-25% της θερμικής ενέργειας τού καιόμενου ξύλου. 

Ορισμένες απ αυτές τις εστίες έχουν διπλή πλάτη για κυκλοφορία αέρα γε-

γονός το οποίο βελτιώνει την απόδοση τους. 

Κατά κανένα τρόπο ΔΕΝ μπορούν να χαρακτηριστούν σαν εστίες για θέρ-

μανση. Απλά χαρακτηρίζονται ως εστίες για θέρμανση τοπικής εμβέλειας, 

και διακόσμησης. 

 

3 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ Η ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ ΕΣΤΙΕΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗ 65-80%. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.  

 

Είναι εστίες κατασκευασμέ-

νες εξ ολοκλήρου από χυ-

τοσίδηρο ( μαντέμι ) χαρα-

κτηρίζονται από υψηλή τε-

χνολογία και υψηλό ποσο-

στό απόδοσης. 

Οι μαντεμένιες εστίες δια-

φέρουν από τούς δύο προ-

ηγούμενους τύπους, γιατί 

όλες ανεξαιρέτως είναι 



θερμοδυναμικές ή αερόθερμες. 

Ζεσταίνουν όχι μόνο τοπικά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρ-

μανση ολοκλήρου τού σπιτιού διότι εκτός της ακτινοβολίας κυκλοφορούν 

υποχρεωτικά ζεστό αέρα ό οποίος, εξέρχεται είτε με φυσική είτε με βεβια-

σμένη κυκλοφορία ( βεντιλατέρ ). Επίσης είναι δυνατή ή διανομή τού ζε-

στού αέρα σε κάθε δωμάτιο με σύστημα αεραγωγών έχουμε δηλαδή κε-

ντρική θέρμανση με ζεστό αέρα. 

 

 

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 

 

Ανοικτές εστίες ΑΠΟΔΟΣΗ 30-35%. 

 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 

 

Κλειστές (Ενεργειακές εστίες) ΑΠΟΔΟΣΗ 65-80%). 

 

 

α) Οι ανοικτές εστίες με απόδοση 30-35%. 

 η αυξημένη έναντι των 2 προηγουμένων κατηγοριών απόδοσή του οφείλε-

ται στον ζεστό αέρα πού παράγουν. Αφαιρούν όμως και αυτές κατά την 

λειτουργία τους μεγάλες ποσότητες αέρα όπως και οι άλλες ανοικτές εστίες 

και χρησιμοποιούνται, για τοπική ή συμπληρωματική θέρμανση. 

 

β) Κλειστές (ενεργειακές) εστίες με απόδοση 65-80%. 



 Είναι εστίες πού διαθέτουν πόρτα από υαλοκεραμικό κρύσταλλο οι οποίες 

λειτουργούν με κλειστή πόρτα αλλά και με ανοικτή πόρτα. 

Για αυτό πολλά μοντέλα έχουν εξαφανιζόμενη πόρτα πού σηκώνεται και 

χάνεται μέσα στην φούσκα τού τζακιού. 

Οι ενεργειακές εστίες χαρακτηρίζονται από ελεγχόμενη καύση, και μεγάλη 

στεγανότητα. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. 

 

Όταν ένα τζάκι ενεργειακό λειτουργεί με ανοικτή πόρτα ή απόδοσή του εί-

ναι 30-35%. 

 

Όταν ένα τζάκι ενεργειακό λειτουργεί με κλειστή πόρτα η απόδοση του εί-

ναι 65-80%. 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

 

Η ποσοστιαία απόδοση στην κλειστή εστία φτάνει το 65-85% Αυτό οφείλε-

ται στο ότι στην κλειστή εστία ό αέρας πού καταναλίσκει το τζάκι για την 

καύση είναι πολύ λίγος 6-8 Μ3 (κυβικά μέτρα) ανά ώρα κατά κιλό ξύλου. 

Ενώ στην ανοικτή εστία λόγω τού ελκυσμού, τεράστιες ποσότητες ζεστού 

αέρα αφαιρούνται από το σπίτι με αποτέλεσμα αυτή ή ποσότητα να ανέρχε-

ται στα 60-100 μ/3 ανά ώρα κατά κιλό ξύλου. 

Είναι αυτονόητο ότι αυτός ό αέρας πού αφαιρείται από την καμινάδα για τις 

ανάγκες της καύσης και τού ελκυσμού, αναπληρώνεται με κρύο μέσω των 

χαραμάδων τού σπιτιού. Συνεπώς οι μαντεμένιες κλειστές εστίες, όχι μόνο 

δεν αφαιρούν την θέρμανση από το σπίτι, αλλά αντίθετα με το σύστημα 

παραγωγής ζεστού αέρα πού διαθέτουν θερμαίνουν όλο το σπίτι. 



 

Η επιστημονική εξήγηση της υψηλής απόδοσης βρίσκεται στις υψηλές θερ-

μοκρασίες καύσης πού αναπτύσσονται μέσα στην εστία και οι οποίες ανα-

φλέγουν μεγαλύτερο ποσοστό αερίων (μονοξείδιο) πού αλλιώς θα έφευγε 

άκαυστο μέσα στην καμινάδα, τα αέρια αυτά είναι ενέργεια πού εκμεταλ-

λεύεται μόνο ή κλειστή εστία. 

 

Η καύση στην κλειστή εστία είναι ελεγχόμενη, δηλαδή το ξύλο καίγεται με 

λιγότερο αέρα τόσο αέρα όσο χρειάζεται για να γίνει ή καύση. 

Έτσι έχουμε μία οικονομία στην κατανάλωση τού ξύλου (3-4 φορές λιγότε-

ρα ξύλα) πού σημαίνει λιγότερα χρήματα, πιο λίγο κόπο αλλά και ακόμα 

εξοικονόμηση κατανάλωσης πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης όπου υπάρ-

χει καλοριφέρ, διότι ανάλογα με το μοντέλο πού θα επιλέξετε μπορεί να 

πάρετε στο σπίτι σας από 8000 έως 30000 Kcal ανά ώρα. 

 

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100% - ΘΕΑ. 

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ. 

 

 

Όλες οι κλειστές εστίες έχουν σύστημα ρύθμισης τού αέρα καύσης και έτσι 

είναι δυνατή ή ρύθμιση της έντασης της φωτιάς κατά βούληση δηλαδή σι-

γανή ή δυνατή φωτιά πράγμα αδιανόητο για παραδοσιακό τζάκι. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100%. 

 

Ακόμα και αν χρειαστεί να φύγετε από το σπίτι σας, το τζάκι συνεχίζει να 

λειτουργεί απρόσκοπτα και αδιάλειπτα χωρίς κανένα κίνδυνο, πηγαίνοντας 



το βράδυ για ύπνο μπορείτε να βάλετε ξύλα πού θα σάς θερμαίνουν μέχρι 

το πρωί, ενώ σε μία ανοικτή εστία κάποια στιγμή τα ξύλα θα καούν και ή 

ζέστη τού σπιτιού θα φύγει μέσα από την καμινάδα κρυώνοντας το σπίτι, 

διότι κανένας δεν θα σηκωθεί να κλείσει το κλαπέτο τού τζακιού το χάραμα 

πού θα σβήσουν τα ξύλα. 

Στην κλειστή εστία ή κλειστή πόρτα κρατά την θερμοκρασία μέσα στο σπίτι 

και δεν επιτρέπει την διαφυγή της μέσα από την καμινάδα. 

 

 

ΘΕΑ. 

 

Μία κλειστή εστία έχει μόνιμα την εστία γεμάτη φλόγα προσφέροντας μο-

ναδικό θέαμα, αντίθετα από τις ανοικτές εστίες στις οποίες για βλέπετε την 

φωτιά πρέπει να σκαλίζετε συνεχώς τα ξύλα. 

Αυτό οφείλεται καθαρά και μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες πού αναπτύσ-

σονται στην κλειστή εστία ή οποία αναγκάζει τα αέρια να αναφλέγονται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό αντί να διαφεύγουν σαν καπνός πράγμα πού σημαίνει 

εστία γεμάτη με ζωντανή φλόγα, χρυσίζουσα θράκα και ελάχιστη στάχτη. 

 

Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο κατανοητό στις λεγόμενες καταλυτικές 

εστίες οι οποίες λειτουργούν σε ακόμα πιο υψηλές θερμοκρασίες καύσης 

τού ξύλου, κάνουν μετάκαυση των καυσαερίων με ακόμα πιο πρακτικά α-

ποτελέσματα το αυτοκαθαριζόμενο κρύσταλλο λόγω πυρόλυσης. 

Μία τροφοδοσία με ξύλα διαρκεί μέχρι και 10 ώρες και το άδειασμα της 

στάχτης γίνεται κάθε 7-10 ημέρες. 

 

 

ΕΝΘΕΤΕΣ ΕΣΤΙΕΣ. 

 



 

Είναι ειδικά κατασκευασμένες εστίες που έχουν προορισμό την τοποθέτηση 

τους σε υπάρχοντα ανοιχτά ή κτιστά τζάκια. 

Έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των ενεργειακών κλειστών εστιών. 

Μάλιστα τα περισσότερα μοντέλα αυτών των εστιών, έχουν ενσωματωμένα 

βεντιλατέρ για πιο άνετη λειτουργία αλλά και γρηγορότερη απόδοση της 

θέρμανσης στο χώρο. 

Πολλά μοντέλα αυτών των ένθετων ενεργειακών εστιών έχουν εξόδους για 

την μεταφορά της θέρμανσης σε κάποιο διπλανό δωμάτιο μέσω αεραγω-

γών. 

 

ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΟΧΙ 

ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΠΡΟ-

ΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΓΟΥΣΤΟΥ. 

ΑΛΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΠΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 

ΚΑΙ ΤΙ ΤΖΑΚΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ? ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ? ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙ-

ΑΣ? Κλπ. 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - F.A.Q. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ. 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ. 

 

Θερμοδυναμική και αερόθερμη ενεργειακή εστία. 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ. 

 



Ούτε ό αεροθάλαμος ούτε το βεντιλατέρ κάνουν μία εστία ενεργειακή. 

Είναι λάθος να πιστεύετε ότι ενεργειακό τζάκι είναι ή εστία, πού έχει ενσω-

ματωμένο αεροθάλαμο ή βεντιλατέρ. 

 

Ενεργειακή εστία, είναι ή κλειστού τύπου εστία ή οποία έχει απόδοση, από 

60% και πάνω και συνδυάζεται πάντα με ρυθμιζόμενη καύση. Η εστία αυτή 

πρέπει να μπορεί να παράγει ζεστό αέρα άσχετα αν ό αέρας παράγεται μέσα 

σε κάποιον ενσωματωμένο αεροθάλαμο ή σε κάποιον αεροθάλαμο πού δη-

μιουργείται με την φούσκα κατά την κατασκευή τού τζακιού και ακόμα πιο 

άσχετα αν ό ζεστός αέρας εξέρχεται με φυσική ή με βεβιασμένη κυκλοφο-

ρία (δηλαδή με βεντιλατέρ). 

Μάλιστα πολλές εστίες πού δεν έχουν ούτε ενσωματωμένο αεροθάλαμο αλ-

λά ούτε βεντιλατέρ, είναι ισχυρότατες με αποδόσεις πού φτάνουν έως και 

τα 35 KW. 

 

Για τις εστίες οι οποίες πωλούνται με ενσωματωμένο αεροθάλαμο με ή χω-

ρίς βεντιλατέρ (ή το δέχονται σαν έξτρα εξάρτημα) επικρατεί ή εσφαλμένη 

εντύπωση ότι αυτές και μόνο αυτές είναι ενεργειακές και ότι μόνο αυτές 

βγάζουν ζεστό αέρα. 

Μεγάλο λάθος γιατί όπως είπαμε δεν ούτε ό αεροθάλαμος αλλά ούτε και το 

βεντιλατέρ πού τις κάνει ενεργειακές, αλλά ή δυνατότητα να παράγουν ζε-

στό αέρα τον οποίο στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε κατά βούληση και 

σύμφωνα με τις ανάγκες τού σπιτιού μας. 

 

Οι εστίες με τα ενσωματωμένα βεντιλατέρ κάτω από την εστία, έχουν το 

μειονέκτημα ότι δεν μπορούν να πάρουν αεραγωγό μεγαλύτερο από 3 μέ-

τρα μήκος, και κατά συνέπεια, το βεντιλατέρ αυτό είναι άχρηστο όταν πρό-

κειται για εγκατάσταση αεραγωγών διανομής αέρα σε όλο το σπίτι όπου 

απαιτούνται μεγαλύτερα μήκη. 

 

 



Για εγκατάσταση διανομής αέρα με αεραγωγούς σε ολο το σπίτι σας χρειά-

ζεται ειδικό βεντιλατέρ, το οποίο τοποθετείται μετά τό τζάκι γιά νά έχει τήν 

ισχύ νά μεταφέρει τόν αέρα αθόρυβα καί αποτελεσματικά σέ μεγάλες απο-

στάσεις. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ( ΝΕΡΟΥ ). 

 

 

ΕΙΝΑΙ τό δεύτερο είδος ενεργειακής εστίας. Στην εστία αυτού τού είδους 

αντί να θερμαίνεται αέρας, θερμαίνεται νερό στα διπλά τοιχώματα της εστί-

ας, το οποίο νερό χρησιμοποιείται στη συνέχεια, είτε για χρήση (θερμοσί-

φωνας) είτε για θέρμανση μέσω των σωμάτων καλοριφέρ δηλαδή ότι ακρι-

βώς συμβαίνει και στους λέβητες πετρελαίου. 

 

ΣΤΗΝ ουσία ή εστία καλοριφέρ είναι ένας λέβητας με ξύλα Και εδώ όπως 

και στον λέβητα πετρελαίου, ή επιλογή της εστίας γίνεται με βάση τις θερ-

μικές ανάγκες τού σπιτιού. Η μόνη διαφορά έγκειται στην εγκατάσταση ή 

οποία πρέπει να γίνεται με ανοικτό δοχείο διαστολής. 

 

 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ. 

 

ΟΙ σημερινές εστίες είναι κατασκευές υψηλής τεχνολογίας πού προσφέρο-

νται και για κύρια θέρμανση με ομοιόμορφη θερμοκρασία ακόμα και ολό-

κληρου τού σπιτιού. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με διανομή ζεστού αέρα σε 

κάθε δωμάτιο με κατάλληλους αεραγωγούς και βεντιλατέρ. 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ Η ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ. 

είτε με σώματα καλοριφέρ ( ενεργειακά τζάκια καλοριφέρ ). 



Σε αυτή τη μορφή τζακιού ή εστία καλοριφέρ είναι στην ουσία ένας λέβη-

τας ξύλων, για αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό τζάκι. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εγκατάσταση σωμάτων, κυκλοφορία νερού, ειδάλλως θα κα-

ταστραφεί ό λέβητας. 

 

Τα ενεργειακά θερμοδυναμικά ή αερόθερμα τζάκια μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν και ως κύρια πηγή θέρμανσης, χωρίς αεραγωγούς. Η διανομή τού 

αέρα σε αυτή την περίπτωση δηλαδή η θερμοκρασία στους διάφορους χώ-

ρους του σπιτιού σας δεν θα είναι ομοιόμορφη αλλά θα παρουσιάζει μικρές 

διακυμάνσεις από χώρο σε χώρο. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σπίτι θα είναι κρύο. 

 

ΤΑ τετραγωνικά μέτρα που μπορεί να θερμάνει ένα τζάκι είναι συνάρτηση 

της ισχύος της εστίας της μόνωσης τού σπιτιού σας, του εσωτερικού ύ-

ψους, των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχή σας, και της διαρρύθμι-

σης των χώρων. Υπάρχουν εστίες για κάθε ανάγκη, μία ποικιλία εκατοντά-

δων μοντέλων, με αποδόσεις έως 33 Kw υπάρχουν στην διάθεσή σας. 

Έχοντας στα χέρια μας την κάτοψη τού σπιτιού σας μπορούμε να σας προ-

τείνουμε για το κατάλληλο ενεργειακό τζάκι ή ενεργειακή ξυλόσομπα πού 

χρειάζεσθε. 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΜΑ. 

 

META την κατασκευή και διακόσμηση τού τζακιού πρέπει να περάσουν 3-4 

εβδομάδες προτού ανάψετε την εστία, χρόνος απαραίτητος για να στεγνώ-

σει, ή κατασκευή και να αποβάλλει την υγρασία από το κτίσιμο Σε αντίθετη 

περίπτωση πού θα το ανάψετε αμέσως μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές 

στον σοβά. 

 



ΑΝΑΨΤΕ φωτιά με προσάναμμα και λίγα μικρά ξύλα τοποθετώντας στη συ-

νέχεια πάνω απ’ αυτά όλο και πιο χοντρά, έχοντας το κλαπέτο. 

Αν διαθέτει ή εστία ανοικτό, τον αέρα καύσης ανοικτό, όμως, ή πόρτα της 

εστίας να είναι κλειστή. 

 

ΣΤΗΝ συνέχεια αφού ανάψει καλά ή φωτιά στις εστίες πού διαθέτουν κλα-

πέτο κλείστε το κλαπέτο εφ’οσον ή πόρτα τού τζακιού είναι κλειστή. 

 

ΤΑ πρώτα ανάμματα πρέπει νά γίνονται μέ λιγα ξύλα. Η φωτια νά δυναμω-

νει σιγά-σιγά καί σταδιακά ώστε νά εξατμιστεί ή ρητίνη πού περιέχει,ή πυ-

ράντοχη βαφή με την οποία είναι βαμμένη ή εστία. 

 

ΤΥΧΟΝ καπνός καί μυρωδιά κατά τά πρώτα ανάμματα οφείλονται στήν βα-

φή τού μαντεμιού. Αυτό είναι φυσιολογικο φαινόμενο καί θά εξαλειφθεί 

σταδιακά μετά από περίπου 10 ανάμματα. 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΙ-

ΟΥ. 

 

ΠΡΟΤΟΥ χρησιμοποιήσετε τό τζάκι σας διαβάστε προσεκτικά τό MANUAL. 

(οδηγίες χρήσης καί λειτουργιας) εάν υπάρχει καί στό οποιο θα βρείτε όλες 

τίς λεπτπμέρειες γιά τήν σωστή χρήση τού τζακιού σας καθώς επίσης καί 

χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν λειτουργία του. 

 

Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ ΣΑΣ Είναι μία συσκευη ή οποία χρήζει προσοχής και 

σωστής χρήσης.Δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τα όρια και την αντοχή της 

καίγοντας την συνεχως πολλές ώρες στο μεγιστό της, προσπαθώντας να 

θερμάνετε πολύ μεγαλύτερους χώρους, απ΄ότι πραγματικά μπορεί να θερ-

μάνει. 



 

ΜΙΑ τέτοια αλόγιστη χρήση θα προκαλέσει φθορά και βλάβη στην εστία, 

στην πλάτη της, στις σχάρες καύσης, κλπ, καθώς επίσης και βλάβες στο 

σύνολο της κατασκευής όπως τριχοειδεις ρωγμές στο κτίσιμο, αποκόλληση 

μαρμάρων επένδυσης φθορες στήν καμινάδα, και άλλα. 

 

ΜΗΝ καίτε μικρά αποκόμματα ξύλων, νοβοπαν, σανιδες, και κλαράκια σαν 

καύσιμη ύλη. Αυτά τα υλικά είναι μόνον γιά προσάναμμα. 

Χρησιμοποιείτε κούτσουρα καί μάλιστα ξερά καί στεγνα. 

 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΠΕΤΟΥ (για τις εστίες πού έχουν). 

 

ΤΟ ΚΛΑΠΕΤΟ σέ μία ενεργειακή εστία τό κλείνουμε όταν τά ξύλα τά οποία 

έχουμε τοποθετήση στό εσωτερικό τής εστίας έχουν ανάψει για τα καλά και 

έχουν αρχίσει να καρβουνιάζουν. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί νά παρου-

σιασθεί έντονο μαύρισμα στο κρύσταλλο της εστίας, αλλά και, σε. 

πολύ σπάνιες περιπτώσεις φαινόμενο καπνού μέσα στό σπίτι σας επειδή ή 

παραγωγή καπνού σέ χλωρά ή βρεγμένα ξύλα είναι αυξημένη. 

 

ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΛΑΠΕΤΟ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΟΙΞΕΤΕ 

ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΠΝΟΣ. 

 

 ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ. 

 

Κλειστή πορτα = κλειστο κλαπέτο. 

 

Ανοικτη πόρτα = ανοικτό κλαπέτο. 



 

 

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΩ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ. 

 

Επειδή οι εστίες με πόρτα, όταν λειτουργουν με την πόρτα κλειστή δημι-

ουργούν υποπίεση μέσα στον θάλαμο καύσης, πρέπει να λαμβάνεται ιδιαί-

τερη μέριμνα καί προσοχή στό άνοιγμα τής πόρτας είτε ανοίγοντας την από 

τό πλάι είτε ανοίγοντας την πρός τά πάνω. 

 

 

Η ΠΟΡΤΑ πρέπει νά ανοίγει 2-3 εκατοστά νά μένει έτσι 10-15 δευτερόλε-

πτα καί εν συνεχεία νά ανοίγει σιγά-σιγά. 

 

Απότομο άνοιγμα τής πόρτας θά προκαλέσει απότομη εισροή αέρα μέσα 

στόν θάλαμο καύσης μέ αποτέλεσμα τήν έξοδο καπνού από τήν εστία ό ο-

ποίος θ’α περάσει στόν αεροθάλαμο καί θά βγεί από τίς περσίδες. 

 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΘΕ Το άνοιγμα της πόρτας να γίνεται σιγά σιγά καί μέ προσοχή. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΝΙΖΕΙ ΤΟ ΤΖΑΚΙ ΜΟΥ. 

 

 

ΤΑ σημερινά σπίτια μέ τά συγχρονα αεροστεγή πορτοπαράθυρα δέν επιτρέ-

πουν τήν είσοδο αέρα μέσα στό σπίτι. Αέρας πού είναι απαραίτητος γιά τήν 

αναπλήρωση αυτού πού αφαιρεί τό τζάκι κατά τήν λειτουργία του. 

 



Επίσης οί σύχγρονοι πολύ ισχυροί απορροφητήρες πού αφαιρούν 600-1000 

κυβικα μέτρα την ώρα μ3, δημιουργούν υποπίεση στο σπίτι με αποτέλεσμα 

ό καπναγωγός τού τζακιού να μετατρέπεται σε είσοδο αέρα με συνέπεια το 

τζάκι να μήν τραβάει και να καπνίζει. 

 

ΝΑ έχετε πάντα ανοικτή την περσίδα αναπλήρωσης αέρα, ή ανοίξτε λίγο 

κάποιο παράθυρο ειδικά της κουζίνας (εκεί είναι ο απορροφητήρας) ώστε 

νά υπάρξει αναπλήρωση τού αέρα πού αφαιρούν απορροφητήρας καί τζάκι. 

 

ΝΑ καθαρίζετε ανελλιπως τήν καπνοδόχο 2 φορές τόν χρόνο. 

 

Ελεγχετε τήν καπνοδόχο γία τυχον φωλιές πουλιών οί οποίες φράσσουν 

τήν καπνοδόχο και εμποδιζουν τελείως τήν απαγωγή τού καπνπού. 

 

Υψηλότερα εμπόδια σέ ακτίνα 8 μέτρων από τήν καμινάδα δημιουργούν 

στροβιλισμούς καί είναι σίγουρο ότι με κάποιο συγκεκριμένο αέρα θα σας 

γυρίσουν τον καπνό μέσα. 

 

ΝΑ ΕΝΘΥΜΕΙΣΘΕ ΛΗΨΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (τζάμι) ΜΑΥΡΙΖΕΙ ΓΡΗ-

ΓΟΡΑ. 

 

 

Αν το κρύσταλλο μαυρίζει γρηγορα ΕΛΕΓΞΤΕ. 

1- Την ποιότητα των ξύλων πού χρησιμοποιείτε. Ξύλα χλωρά ή βρεγμένα 

αναπόφευκτα δημιουργουν αυτό τό πρόβλημα. 



. 

2- Ξύλα από κωνοφόρα δέντρα πχ, ελατα-πεύκα παρουσιάζουν αυτό το 

φαινόμενο λόγω τού ρετσινιού πού περιέχουν. 

 

3- Τήν υποπίεση πού διαβάσατε άνωθεν στό άρθρο γιατί καπνίζει τό τζάκι 

μου. 

 

4- Την κατάσταση των κορδονιών. Φθαρμένα κορδόνια επιτρέπουν την είσοδο 

τού αέρα ό οποίος δημιουργεί στροβιλισμούς μέσα στήν εστία μέ αποτέλε-

σμα τό μαύρισμα τού κρυστάλλου καί τήν μεγάλη κατανάλωση ξύλου, Τ 

κορδόνια είναι αναλωσιμα καί πρέπει νά αντικαθίστανται όταν φθείρονται 

καί όπωσδηποτε κάθε 1-2 χρόνια. 

 

 

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. 

 

 

ΤΟ κρύσταλλο καθαρίζεται μέ χαρτί κουζίνας ή εφημερίδα και με υγρό τζα-

μιών. Σέ περίπτωση πού ή καπνιά έχει καεί πάνω στο κρύσταλλο και δεν 

φεύγει εύκολα, βουτήξτε το βρεγμένο με υγρό χαρτί κουζίνας σέ λίγη στά-

χτη και τρίψτε ή ξυστε τό κρύσταλλο μέ μία ειδική ξύστρα γιά τά τζάμια. 

 

Σημειωτέον υπάρχει και ειδικό σπρέι καθαρισμού. 

 

Μήν χρισημοποιείτε σύρμα κουζίνας ή αιχμηρά αντικείμενα διότι θα γρα-

τζουνιστεί το κρύσταλλο. 

 

 



ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΧΤΗ. 

 

 

Αδειάζεται τό σταχτοδοχείο συχνά Υπερπλήρωση τού δοχείου στάχτης μπο-

ρεί να δημιουργήση υπερθέρμανση της ή των σχαρών καύσης και παρα-

μόρφωση τους λόγω τού ότι δέν περνά αέρας γιά νά τις ψύχει. 

 

Προκαλεί επίσης κακή λειτουργία γιατί αποφράσσει τις διόδους εισόδου αέ-

ρα καύσης. 

 

 

ΤΙΣ στάχτες μπορείτε νά τίς ρίχνετε στά δένδρα καί στά λουλούδια σας 

Θεωρείται ώς άριστο λίπασμα. 

 

 

 

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ. 

 

 

Ο καθαρισμός της καμινάδας ( καπναγωγού), πρέπει να γίνεται τουλάχι-

στον μιά φορά τόν χρόνο Παράλειψη τού καθαρισμού τής καμινάδας προ-

καλεί απόφραξη καί κάπνισμα τού τζακιού Επίσης προκαλεί ανάφλεξη της 

καπνιάς μέσα στον καπναγωγό. Αυτή ή ανάφλεξη μπορεί νά προκαλέσει 

σοβαρές ζημιές στήν εστία στόν καπναγωγό (καμινάδα) καί εν γένει στήν 

όλη κατασκευή τού τζακιού. 

 

Υπάρχει επίσης σοβαρός κίνδυνος γιά όλο τό σπίτι ειδικά άν τό σπίτι έχει 

ξύλινη στέγη. Σέ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει νά γίνει σωστή εγκατάσταση 

καί ο καπναγωγός να ειναι με μόνωση μέ πυράντοχο αδρανές υλικό. 



 

 

 

 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΙΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΞΥΛΑ. 

 

 

Η καύση στίς κλειστές εστίες είναι ελεγχόμενη, δηλαδή το ξύλο καίγεται με 

πολυ λιγότερο αέρα τόσο αέρα όσος ακριβώς χρειάζεται γιά νά γίνει ή καύ-

ση καί έτσι έχουμε οικονομία στήν κατανάλωση τού ξύλου χρησιμοποιοντας 

3-4 φορές λιγότερα ξύλα. 

Αυτό σημαίνει λιγότερα ξύλα, λιγότερο κόπο και εξοικονόμηση κατανάλω-

σης πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης όπου υπάρχει καλοριφέρ διότι ανά-

λογα με το μοντέλο πού θα επιλέξετε μπορεί ή εξοικονόμηση να φτάσει έως 

30000 kcal ανά ώρα. 

 

ΟΛΕΣ οί κλειστές εστίες έχουν σύστημα ρύθμισης τού αέρα καύσης καί έτσι 

είναι δυνατή ή ρύθμιση της έντασης της φωτιάς κατά το δοκούν, δηλαδή. 

ΣΙΓΑΝΗ Η ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΤΙΑ πράγμα αδιανόητο σ’οποιαδήποτε ανοικτή εστία. 

 

ΜΗΝ τροφοδοτειτε συνέχεια τήν εστία μέ καινούργια ξύλα ΣΤΗΝ περίπτωση 

μαντεμένιας ενεργειακής εστίας στήν αρχή δυναμώστε καλά τήν φωτιά ώ-

στε νά ζεσταθουν καλά τά τοιχώματα τής εστίας και αφήστε τήν φωτιά μέ-

χρι νά καρβουνίαει μετά συντηρήστε τήν φωτιά μέ χοντρά ξύλα. 

 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΨΕΙ ΤΑ ΞΥΛΑ. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΚΛΑΠΕΤΟ. 



 

 

 

ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΦΛΟΓΑ. 

 

 

ΜΙΑ κλειστή εστία έχει μόνιμα τήν εστία γεμάτη φλόγα προσφέροντας ένα 

πολυ ωραίο θέαμα δημιουργοντας συνθήκες χαλάρωσης καί ψυχικής ευεξί-

ας, αντίθετα από τίς ανοικτές εστίες πού πρέπει νά σκαλίζετε συνεχώς τά 

ξύλα. 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΑ ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ 

ΚΑΥΣΗΣ. 

 

 

Mία εστία πού είναι πιστοποιημένη σαν εστία ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είναι 

μία εστία πολύ αεροστεγής μέ πλήρως ελεγχόμενη καύση. Αποτέλεσμα αυ-

τού του γεγονότος είναι ή δυνατότητα μακρύτερης διάρκειαςτής καύσης 

από μία καί μόνο τροφοδοσία Τό μεγάλο πλεονέκτημα είναι ή διατήρηση 

θράκας ακόμα καί ύστερα από 10 ώρες από τήν αρχική τροφοδοσία (αναμ-

μα) πραγμα το οποίο μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την επανατροφοδοσία, 

να βάλουμε δηλαδή νέα ξύλα στο τζάκι, χωρίς να μπούμε στην διαδικασία 

να ξανά ανάψουμε τό τζάκι. 

 

ΓΙΑ παράδειγμα άν ή τροφοδοσία γίνει τό βράδυ πρίν από τον ύπνο μπο-

ρούμε να σηκωθούμε το πρωί και να προσθέσουμε ξύλα, χωρίς να μπούμε 

στον κόπο ανάμματος από την αρχή χρησιμοποιοντας προσανάμματα, και 

χάνοντας χρόνο. 



 

ΤΟ γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν μία εστία χρησιμοποιειται σαν 

μοναδική και κύρια θέρμανση. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι δηλα-

δή δέν ανάβουμε εκ’ νέου τήν φωτιά αλλά συνεχίζουμε μέ τήν ίδια έδωσε 

τόν χαρακτηρισμό εστίες ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. 

 

Προς αποφυγή παρανοήσεων αποσαφηνίζουμε ότι με κανένα τρόπο δεν 

σημαίνει ότι οι εστίες με τον χαρακτηρισμό εστίες ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΚΑΥ-

ΣΗΣ σβήνουν σε συγκεκριμμενο χρονικό διάστημα. 

Οσο τις τροφοδοτουμε μέ ξύλα τόσο καίνε Είναι ευνόητο ότι επειδή δέν εί-

ναι τό ίδιο αεροστεγείς όπως αυτές της συνεχούς καύσης, καίνε τά ξύλα πιό 

γρήγορα μέ αποτέλεσμα νά έχουν σβήσει εντελώς το πρωί, εάν δεν επανα-

τροφοδοτηθούν ενδιάμεσα το βράδυ με αποτέλεσμα να χρειαστούν άναμμα 

από τήν αρχή. 

Αυτό σημαίνει ότι ή καύση διακόπτεται καί λογω αυτής τής πιό γρηγορης 

διακοπής παίρνουν τήν ονομασία εστίες ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΕΝΘΕΤΗ ΕΣΤΙΑ. 

 

 

Είναι ειδικά κατασκευασμένες εστίες ώστε νά τοποθετούνται σέ υπάρχοντα 

ανοικτά (χωρίς πόρτα ) παραδοσιακά τζάκια, γι’ αυτό λέγονται ένθετες ε-

στίες ή κασσετες καί σκοπό έχουν νά μετατρέψουν ένα παραδοσιακό τζάκι 

σέ ενεργειακό αερόθερμο. 

 



Έχουν όλα τα πλεονεκτήματα των ενεργειακών εστιών και κάποιες 

απ’αυτές τις εστίες έχουν ενσωματωμένα βεντιλατέρ γιά αύξηση τής από-

δοσης. 

 

Τοποθετούνται εύκολα χωρίς πολλά μερεμέτια μέσα σε λιγες ωρες. Μετα-

μορφώνουν τό παλαιό σας τζάκι σε συγχρονο ενεργειακό αερόθερμο τζάκι, 

οικονομικό στήν λειτουργία εύκολο στή χρήση καί μέ απίστευτη απόδοση. 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΖΑΚΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. 

 

Ειναι ειδικές ενεργειακές εστίες με χιτώνια στα οποία κυκλοφορεί νερό γιά 

εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης μέ σώματα καλοριφέρ. Οί εστίες αυτές 

θέλουν πολύ προσοχή στήν εγκατάσταση τους γιατί μιά διακοπή ρεύματος 

ή μία βλάβη στόν κυκλοφορητή μπορεί νά αποβεί μοιραία. Εγκαθίστανται 

πάντοτε μέ ανοικτό δοχείο διαστολης. 

 

Σημερα υπάρχουν εστίες αυτής τής κατηγορίας μέ πίνακα οργάνων όπως οί 

λέβητες πετρελαίου καί 100% ασφάλεια. 

 

ΕΠΕΙΔΗ ή εστία αυτή είναι αποκλειστικά γιά θέρμανση πρέπει οπωσδήποτε 

νά έχει πόρτα. 

 

 

ΠΟΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ. 

 

ΤΟ τζάκι τοποθετείται στό σπίτι αφού στρωθούν τά μάρμαρα ή τά πλακάκια 

όμως άν πρόκειται περί ξύλινου πατάμωτος τότε τό τζάκι τοποθετείται πρίν 

από τό ξύλινο πάτωμα.. 



 

Οπωσδήποτε πρός αποφυγή προβλημάτων καί δυσαρέστων εκπλήξεων 

σχεικά μέ την κατασκευή τής καμινάδας τήν λήψη αέρα αναπλήρωσης κλπ. 

ΣΑΣ συνιστούμε να συζητήσετε και να ενημερωθήτε λεπτομερως από τε-

χνικούς εκ των προτέρων ούτως ώστε νά λύσετε τά προβλήματα πρίν ερ-

θετε αντιμ΄ρτωποι μέ αυτά. 

 

ΑΝΟΙΚΤΟ Η ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΖΑΚΙ. 

 

 

Ρητά καί κατηγορηματικά σάς προτείνουμε ή επιλογη σας νά είναι μαντεμέ-

νια ενεργειακή εστία. 

Η ποσοστιαία απόδοση στήν κλειστή εστία φτάνει τό 65-8%. 

Ηποσοστιαία απόδοση στήν ανοικτή εστία φτάνει τό 10-15%. 

 

Αυτό οφείλεται στό ότι ό αέρας πού καταναλίσκει ή κλειστή εστία γιά τήν 

καύση είναι πολύ λίγος 6-8 μ3 ανά ώρα ανά κιλό ξύλου, ενώ στην ανοικτή 

εστία λόγω τού ανεξέλεγκτου ελκυσμού, τεράστιες ποσότητες ζεστού αέρα 

(πού έχει θερμανθεί από τήν κεντρική θέρμανση τού σπιτιού) αφαιρούνται 

από τό σπίτι διαμέσου τής καμινάδας ποσότητα πού ανέρχεται στά 60-

100μ3 ανά ώρα ανά κιλό ξύλου Είναι ευνόητο ότι αυτός ό αέρας πού αφαι-

ρείται από τήν καμινάδα γιά τής ανάγκες τής καύσης καί τού ελκυσμού α-

ναπληρώνεται μέ κρύο διά μέσου τών χαραμάδων τού σπιτιού. 

 

Οί μαντεμένιες κλειστές εστίες όχι μόνο δέν αφαιρούν τήν θέρμανση από 

τό σπίτι αλλά αντίθετα μέ τό σύστημα παραγωγής ζεστού αέρα πού διαθέ-

τουν θερμαίνουν όλο τό σπίτι. Η επιστημονική εξήγηση τής υψηλής απόδο-

σης βρίσκεται στίς υψηλές θερμοκρασίες καύσης πού αναπτύσσονται μέσα 

στήν εστία καί οί οποίες αναφλέγουν μεγαλύτερο ποσοστό αερίων (μονο-

ξείδιο), πού αλλιώς θά έφευγε άκαυστο μέσα από τήν καμινάδα Τα αέρια 



αυτά είναι ενέργεια πού μόνο ή κλειστή εστία μπορεί να εκμεταλλευθεί έ-

χοντας ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ξύλου 3-4 φορές λιγότερα ξύλα 

σέ σχέση μέ τό ανοικτό τζάκι. 

 

Επίσης υπάρχει οικονομία της καύσιμης ύλης πχ πετρέλαιο- αέριο, λόγω 

των χαμηλοτέρων αναγκών θέρμανσης από τόν καυστήρα. 

 

 

ΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ?. 

 

Η σωστή επιλογή μιάς ενεργειακής εστίας είναι περίπλοκη καί πολύπλοκη 

αλλά απλοποιείται με την καθοδηγηση ειδικων, και κυρίως με το τί εσείς θα 

θέλατε. 

 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΘΕΡΜΑΝΕΤΕ. 

 

Υπάρχουν εστίες πού μπορούν νά θερμανουν από 50-250 μ3. Γι’ αυτό ή 

επιλογή σας πρέπει νά είναι σύμφωνη μέ τόν χώρο πού θέλετε νά θερμάνε-

τε. 

 

Η εστία όμως δέν πρέπει νά είναι ούτε πολύ αδύναμη γιά τόν χώρο σας 

διότι τότε θά χρειάζεται νά λειτουργει σέ πλήρη ισχύ γιά μεγάλα χρονικά 

διαστήματα γεγονός το οποίο θα μειώσει τον χρόνο της ζωής της εστίας, 

αλλά και ούτε πάρα πολύ ισχυρή εστία διότι τότε θά υπολειτουργεί μέ άμε-

σο αποτέλεσμα νά μήνδουλεύει σωστά να λερώνονται τό κρυσταλλο-τζάμι 

τά τοιχώματα ή καπνοδόχος καί γενικώτερα δέν θά έχουμε σωστή λειτουρ-

γία. 

 

ΤΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ?. 



 

Η αισθητική είναι τό πιο υποκειμενικό πράγμα γι’ ένα τζάκι. Τι επένδυση θά 

έχει ? Τί είδους θα είναι, κλασσικο, χωριάτικο, παραδοσιακό, μοντέρνο, 

πρωτοποριακό, ίσιο, καμπυλοειδες, πρισματικό, τετράγωνο, μακρόστενο, 

γωνιακό, κεντρικό, μιάς-δύο-τριών όψεων. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. 

 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΖΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. 

. 

 

 

 


