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Γλωσσάριο Όρων Φυσικού Αερίου

Από το βιβλίο του Δημ. Γ. Παπανίκα  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΊΟΥ
                          -------------------------------------------------------

1.14 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Το γλωσσάριο περιλαμβάνει τους όρους της τεχνολογίας του φυσικού αερίου στα ελληνικά και αγγλικά με την
εξήγηση τους στα ελληνικά.

Οι όροι προέρχονται από τη Διεθνή Ένωση Αερίου (International Gas Union), τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση
Αερίου) και από την εμπειρία του γράφοντος και έχοντος την τελική ευθύνη της προσαρμογής στις ανάγκες του
παρόντος συγγράμματος.

1.14.1 Ελληνοαγγλικό γλωσσάριο με ορισμούς και επεξηγήσεις

Αδιαβατική θερμοκρασία φλόγας – Hot mix temperature: Η τελική θερμοκρασία των προϊόντων της πλήρους καύσης
του αερίου καυσίμου όταν δεν υπάρχει ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον.

Αεριζόμενος  εντοιχισμένος  θερμαντήρας  -  Vented recessed heater:  Μια  ολοκληρωμένη  αεριζόμενη  συσκευή
συμπληρωμένη με περσίδες ή κάτι άλλο ισοδύναμο, σχεδιασμένο να ενσωματώνεται ή να είναι σταθερά
προσκολλημένο σ' έναν τοίχο, στην οροφή ή σε διαχωριστικό και που παρέχει θερμό αέρα που κυκλοφορεί ή
με βαρύτητα ή με ανεμιστήρα απευθείας στον υπό θέρμανση χώρο μέσα από ανοίγματα στο περίβλημα
(αυτός ο αερισμός δεν περιλαμβάνει ενδοδαπέδια θέρμανση, μονάδες θέρμανσης και κεντρικές θερμάνσεις).

Αέριο αναφοράς -  Reference gas: Ένα τυποποιημένο αέριο το οποίο είναι τυπικό μιας ομάδας αερίου, η οποία
συνήθως διοχετεύεται και για το οποίο σχεδιάζονται και ρυθμίζονται οι συσκευές. Το κανονικό αέριο δοκιμών
πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αέριο αναφοράς.

Αέριο πόλης- Town gas: Αέριο καύσιμο που γενικά παρασκευάζεται από άνθρακα ή πετρέλαιο και που περιέχει σε 
…………………………………………………………..
φυσικό αέριο, γενικά, θεωρείται το αέριο καύσιμο που μεταφέρεται στην κατανάλωση με αγωγούς μεταφοράς.
Αεριοστρόβιλος - Gas turbine: Μηχανή στην οποία διοχετεύεται αέριο υπό πίεση ή καυσαέριο. Η ενέργεια του αερίου

που εκτονώνεται μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια και στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω γεννήτριας.
Αερόθερμο συμπληρωματικού αέρα - Make-up air heater: Ένας αεροθερμαντήρας με κυκλοφορία από ανεμιστήρα 
ελέγχου για να μεταβιβάζει μηνύματα σε άλλους λειτουργούς.
…………………………………………………………………….
Δείκτης (μετρητής) κρίσιμης ροής - Critical flow prover: Συσκευή που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ροής αερίου

κατά τη διάρκεια μετρήσεων ελεύθερης εκροής σε πηγές αερίου.
Δείκτης παραγωγικότητας -  Productivity index: Ρυθμός παραγωγής μιας πηγής (εξόρυξης) ανά μονάδα διαφοράς

μεταξύ του τετραγώνου της πίεσης κοιτάσματος και του τετραγώνου της πίεσης στην βάση της οπής στον
πυθμένα.

Δείκτης Wobbe (Βόμπε) - Wobbe index: Ο λόγος ανώτερης θερμογόνου δύναμης προς την τετραγωνική ρίζα της
σχετικής του πυκνότητας.

Δευτερογενής ενέργεια - Secondary energy: Πηγή ενέργειας προερχόμενη από μετατροπή πρωτογενούς ενέργειας
μέσω διεργασίας, π.χ. ηλεκτρική ενέργεια από άνθρακα ή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Δήλωση κατανάλωσης, Δήλωση ένδειξης μετρητή -  Statement of consumption,  statement of meter reading: Μια
ειδοποίηση  που  δίνεται  στον  καταναλωτή  για  να  του  γνωστοποιήσει  τη  ποσότητα  του  αερίου  που
καταναλώθηκε από την τελευταία καταμέτρηση.

Διαθέσιμος ελκυσμός -  Available draft:  Ο ελκυσμός στην είσοδο της καπνοδόχου όταν ο καυστήρας είναι  σε
λειτουργία.

Διακοπτόμενη παροχή - Interruptible supply: Με τον όρο αυτό και βάση ειδικού συμβολαίου παρέχεται το δικαίωμα
στην εταιρία αερίου να διακόπτει την παροχή στον καταναλωτή, μετά από σύντομη προειδοποίηση, σε 

…………………………………………………………………………………….
Ένταση καύσης -  Combustion intensity: Ο ογκομετρικός ρυθμός της καύσης. Ο λόγος του ρυθμού εισαγωγής

ενέργειας προς τον όγκο της φλόγας.
Επικάλυψη σωλήνων -  Coating:  Ομοιόμορφη προστατευτική κάλυψη μεταλλικών σωλήνων για αντιδιαβρωτική

προστασία.
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Επιφανειακός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας, Χαρακτηριστικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας - Surface
coefficient of heat transfer,  individual coefficient of heat transfer:  Η θερμική μετάδοση ανά μονάδα
επιφανείας από ή προς μια επιφάνεια σε επαφή με τον αέρα ή άλλο ρευστό, που οφείλεται σε μεταφορά,
αγωγή και ακτινοβολία, διαιρεμένη με τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας επιφανείας και της ενεργούς
θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε συνθήκες "μόνιμης κατάστασης".
ΠAΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η τιμή του επιφανειακού συντελεστή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η κίνηση
του αέρα ή άλλων ρευστών, την τραχύτητα και ακτινοβολία της επιφάνειας και την θερμοκρασία και φύση του
περιβάλλοντος.

Εσωτερικό δίκτυο -  Internal network: Το σύνολο των σωληνώσεων, εξαρτημάτων και οργάνων που μεσολαβεί
ανάμεσα στο Σταθμό Μέτρησης – Ρύθμισης και στις συσκευές χρήσης του Φυσικού Αερίου και βρίσκεται
σχεδόν πάντα εντός της ιδιοκτησίας του καταναλωτή.

Εύτηκτες βαλβίδες σύνδεσης,  βαλβίδα  πυρόσβεσης -  Fusible link valve;  fire valve:  Μια βαλβίδα  πρόληψης
πυρκαγιάς η οποία έχει ένα μοχλό με βάρος που διατηρείται ανοιχτός με ένα σύρμα και μια εύτηκτη σύνδεση,
η οποία λιώνει σε μια αύξηση της θερμοκρασίας δωματίου.

………………………………………………………………………………………………………….
Ημερήσιος βαθμός, ημεροβαθμός θέρμανσης - Heating degree day: Ένας τύπος ημεροβαθμού που χρησιμεύει σαν

δείκτης για την κατανάλωση καυσίμου. Ένας ημερήσιος βαθμός θέρμανσης αντιστοιχεί σε κάθε βαθμό
πτώσης της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας κάτω από μια θερμοκρασία αναφοράς. Αποτελεί μέτρο της
ψυχρότητας των καιρικών συνθηκών, βασισμένο στη διαφορά της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας από μια
θερμοκρασία αναφοράς (συνήθως 15,5 C). Π.χ. σε μια μέση ημερήσια θερμοκρασία 5 C αντιστοιχούν 10,5

………………………………………………………………………………… 
Θεωρητική απαίτηση σε αέρα, Θεωρητικός αέρας -  Theoretical air requirement,  theoretical air: Ο υπολογισμένος

όγκος αέρα που απαιτείται για την πλήρη καύση μιας μονάδας όγκου αερίου.
Θεμελιώδες CO2 - Ultimate CO2: Το μέγιστο θεωρητικό ποσοστό (%) CO2 στο αέριο καύσιμο που είναι πιθανό να

παραχθεί από τη πλήρη καύση του καυσίμου με χημικά ορθή σχέση καυσίμου - αέρα. 
Θερμογόνος δύναμη (τιμή), Αξία καυσίμου, Θερμαντική ικανότητα (αξία), τιμή BTU - Calorific value, fuel value, c.v.,

heating value, Btu value, calorific value: Το ποσό θερμότητας που απελευθερώνεται από την πλήρη καύση,
υπό καθορισμένες συνθήκες, ενός μοναδιαίου όγκου αερίου ή μοναδιαίου βάρους στερεού ή υγρού. Γίνεται
διάκριση γίνεται μεταξύ των τιμών:
i) Ανώτερη θερμογόνος δύναμη (ΑΘΔ), για τον καθορισμό της οποίας, ο υδρατμός που παράγεται από την
καύση του καυσίμου θεωρείται, ότι είναι πλήρως συμπυκνωμένος.
ii) Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (ΚΘΔ), στην οποία ο παραγόμενος υδρατμός θεωρείται ότι παραμένει σε
αέρια κατάσταση.
Παρατήρηση: Ισχύει (με καλή προσέγγιση): ΚΘΔ = 0,9 ΑΘΔ.

Θερμοσίφωνας αερίου - Back boiler: Μια συσκευή θέρμανσης νερού σχεδιασμένη να ανάβει σε ένα ειδικό άνοιγμα για
να παρέχει οικιακό ζεστό νερό ή και κεντρική  θέρμανση.

………………………………………………………………………………………………….
Ικανότητα παραγωγής αερίου χρήσης - Working gas capacity: Η μέγιστη δυνατή ποσότητα αερίου που μπορεί να

παραχθεί από μια υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
……………………………………………………………….
αέρα της καύσης από τα καυσαέρια.
Καυστήρας διττής καύσης -  Dual fuel burners: Καυστήρας ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει εναλλακτικά με δύο

καύσιμα π.χ. με πετρέλαιο ή αέριο. Η δυνατότητα της εναλλαγής του καυσίμου παρέχει στον καταναλωτή την
ευχέρεια να επωφεληθεί των πλεονεκτικών τιμών που προσφέρουν τα συμβόλαια διακοπτόμενης παροχής.

Καυστήρας δυο καυσίμων, Εναλλακτικός καυστήρας πολλαπλού καυσίμου - Dual-fuel burner, alternative multi-fuel
burner:  Ένας καυστήρας ο οποίος μπορεί  να λειτουργήσει  ή με αέριο ή με άλλο καύσιμο,  αλλά όχι
ταυτόχρονα με τα δύο καύσιμα.

Καυστήρας κλειστού δοχείου - Can burner: Ένας καυστήρας, στροβιλιζόμενης ροής ο οποίος χρησιμοποιεί αέριο ή
πιο συχνά υγρό καύσιμο στη μορφή ενός κλειστού αγωγού, που είναι διάτρητος από οπές. Χρησιμοποιείται
π.χ. για να τροφοδοτεί ένα αεριοωθητή ή έναν αεριοστρόβιλο.

Καυστήρας συνδυασμένης καύσης, Καυστήρας πολλαπλού καυσίμου - Combination burner, multi-fuel burner: Ένας
καυστήρας σχεδιασμένος να καίει ή αέριο ή πετρέλαιο ή και τα δυο μαζί.

Καυστήρας σύνθετης καύσης, Καυστήρας για ταυτόχρονο μικτό καύσιμο - Combination firing burner, simultaneous
multi-fuel burner: Ένας καυστήρας σχεδιασμένος να καίει αέριο ή υγρό καύσιμο ταυτόχρονα.

Καυστήρες αναγέννησης - Regenerative burners: Ζεύγος καυστήρων που λειτουργούν εναλλάξ με προθέρμανση του
αέρα της καύσης.

Κοίτασμα αερίου - Gas field: Περιοχή από την οποία παράγεται το φυσικό αέριο. Η διάκριση μεταξύ κοιτασμάτων
πετρελαίου και αερίου μπορεί να είναι δύσκολη καθ’ όσον και τα δύο προϊόντα συνήθως συνυπάρχουν στο
ίδιο κοίτασμα.
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……………………………………………………………………..
Λόγος ειδικών θερμοχωρητικοτήτων - Ratio of specific heats: Ο λόγος της ειδικής θερμοχωρητικότητας με σταθερή

πίεση Cp προς την ειδική θερμοχωρητικότητα με σταθερό όγκο Cv.

 =  
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C

p

v

Λόγος εκτόνωσης - Expansion ratio: Ο λόγος του όγκου του αερίου μετά την εκτόνωση προς τον όγκο του αερίου πριν
την εκτόνωση.

Λόγος ισορροπίας -  Equilibrium ratio: Λόγος ισορροπίας ενός μείγματος υγρού - αερίου ορίζεται ο λόγος του
γραμμομοριακού κλάσματος του συστατικού στην αέρια φάση (ατμός) προς το γραμμομοριακό κλάσμα του
ίδιου συστατικού στην υγρή φάση.

……………………………………………………………………………..
Μετρητής αερίου σε εναλλακτική σύνδεση - Gas meter switch-over network: Εγκατάσταση αποτελούμενη από δύο

μετρητές, ο ένας εκ των οποίων, καταγράφει κανονικές ή μεγάλες παροχές, ενώ ο άλλος καταγράφει μόνο
μικρές παροχές.

Μετρητής αναλογίας  shunt meter -  Proportional meter shunt meter: Ένας μετρητής που μετράει μια αναλογία
αναφορικά με την ολική παροχή, θεωρώντας ότι αυτή η αναλογία παραμένει σταθερή.

Μη-μετρούμενο  αέριο,  Απώλειες  διανομής,  Ποικίλες  απώλειες  -  Unaccounted-for gas,  distribution losses,
miscellaneous losses: Η διαφορά μεταξύ του συνολικού αερίου που διατίθεται από όλες τις πηγές και του
συνολικού αερίου που μετράται για πωλήσεις, καθαρή εναλλαγή και εταιρική χρήση. Αυτή η διαφορά 

…………………………………………………………………………………………………………………
μείγμα του με τον αέρα, στο οποίο (μείγμα), όταν προκληθεί έναυση σε κάποιο σημείο, η φλόγα αυτοσυντηρείται και η

καύση εξαπλώνεται σε όλη τη μάζα του μείγματος.
Οριακό αέριο - Limit gas: Ένα τυποποιημένο αέριο του οποίου οι ιδιότητες που προσδιορίζουν την εναλλαξιμότητά του

είναι στα όρια μιας σειράς αερίων, τα οποία μπορούν να διανεμηθούν. Οι δοκιμές των χαρακτηριστικών
καύσεως και της σταθερότητας της φλόγας, μπορεί να γίνουν με τέτοια αέρια.

Οριακό μείγμα -  Limit mixture: Μείγμα ενός εύφλεκτου αερίου και ενός αδρανούς αερίου, το οποίο περιέχει ικανή
ποσότητα αδρανούς αερίου για να προκαλέσει ταύτιση του κατώτερου και ανωτέρου ορίου έκρηξης, έτσι
ώστε το μείγμα, όπως τα όρια της έκρηξης, να είναι χαρακτηριστικό ενός εύφλεκτου αερίου.

Οσμηρή (δύσοσμη) ουσία - Odorant: Προσθετικές αέριες ουσίες στο φυσικό αέριο σε πολύ μικρές ποσότητες για 
………………………………………………………………………………
Πελάτης εναλλακτικού καυσίμου (διττού καυσίμου) - Dual-fuel customer: Ένας βιομηχανικός ή εμπορικός πελάτης του

οποίου η εγκατάσταση καύσης αερίου μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί, ώστε να καίει ένα εναλλακτικό
καύσιμο.

Περιβάλλον καυστήρα -  Boiler setting: Ο συνολικός χώρος που απαρτίζεται από τον θάλαμο καύσης και  του
συνολικού χώρου καύσης που περιλαμβάνει καπνοδόχους, αεραγωγούς, μέχρι το κολάρο της καμινάδας, ή
το άνοιγμα του καυστήρα, χωρίς όμως να περιλαμβάνει τον σύνδεσμο του ανοίγματος ή το άνοιγμα.

Ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα - Kohlendioxidmenge: O όγκος διοξειδίου του άνθρακα προερχομένου από την
πλήρη οξείδωση όλου του άνθρακα, ο οποίος περιέχεται στη μονάδα όγκου του καυσίμου.

Προτεραιότητες προμήθειας - Supply priorities: Ένα σύστημα που προσδιορίζει εκείνες τις σχετικές αναγνωρίσιμες 
………………………………………………………………….
regulator: Είναι ρυθμιστής πίεσης τοποθετημένος σε σειρά με έναν ρυθμιστή ελέγχου πίεσης με σκοπό την αυτόματη

ανάληψη του ελέγχου πίεσης, στο κατάντη της ροής, σε περίπτωση που η πίεση τείνει να υπερβεί ένα
προκαθορισμένο μέγιστο.

Ρυθμιστής πίεσης - Governor: Συσκευή για τη ρύθμιση της πίεσης ή της παροχής σε προεπιλεγμένο σημείο της ροής
του αερίου.

Ρυθμός απελευθέρωσης θερμότητας - Heat liberation rate: Το ποσό θερμότητας που απελευθερώνεται ανά μονάδα 
αερίου και τη μέτρηση των παροχετευομένων ποσοτήτων.
…………………………………………………………………………..
Σταθμός συμπίεσης – Compression station: Εγκατάσταση συμπιεστή για την αύξηση της πίεσης του αερίου μέσα σε

αγωγό μεταφοράς.
Στάνταρ κυβικό μέτρο (Σm3) - Standard cubic meter: φυσικού αερίου νοείται η ποσότητα μάζας φυσικού αερίου που

υπό συνθήκες απόλυτης πίεσης 1,01325  bar και  θερμοκρασίας δεκαπέντε  βαθμών Κελσίου (15  οC)
………………………………………………….

……………………………………….
την προμήθεια και του πελάτη και που προσδιορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η προμήθεια του αερίου.
Συμπίπτουσα ζήτηση - Coincident demand: Το άθροισμα δύο και περισσότερων απαιτήσεων που συμβαίνουν στο 
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Παρατήρηση: Ο όρος «συντελεστής συμπιεστότητας» χρησιμοποιείται στη καθημερινή πρακτική
αντί του ορθού «συντελεστής πραγματικού αερίου».

K = Z /Zn

Συντελεστής απώλειας θερμότητας -  Heat loss coefficient: Το κλάσμα της συνολικής ποσότητας της απώλειας
θερμότητας κατά δωμάτιο (ή κτίριο) προς το γινόμενο του όγκου του δωματίου (ή κτιρίου) και της διαφοράς
θερμοκρασίας μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Συντελεστής ασφαλείας - Safety factor: Ο λόγος μεταξύ του κατωτέρου ορίου έκρηξης ενός αερίου στον αέρα και της
συγκέντρωσης συναγερμού.





 =  

q
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m
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όπου:  qm  : παροχή μάζας
      d    : διάμετρος της πρωτεύουσας συσκευής (π.χ. του διαφράγματος)
Παρατήρηση: Ο ορθός όρος για το συντελεστή Ζ είναι "συντελεστής πραγματικού αερίου".

Z =  
pM

RT
Συντελεστής ταχύτητας φλόγας - Flame-speed factor: Η ταχύτητα καύσης ενός στοιχειομετρικού μείγματος αερίου και

αέρα, εκφρασμένη ως ποσοστό (%) της ταχύτητας καύσης του ίδιου μείγματος υδρογόνου και αέρα.
Συντελεστής ταύτισης - Coincidence factor: Το συμπλήρωμα του συντελεστού διαφοροποίησης όπου ο τελευταίος

είναι το άθροισμα της μέγιστης ζήτησης κάθε καταναλωτού διαιρούμενο με την πραγματική συνδυασμένη 
……………………………………………………………………………..

Τριμερής τιμολόγηση - Three-part tariff, three-part rate: Τρόπος τιμολόγησης που αποτελείται από τρεις συντελεστές
στη δομή της τιμής για την προμήθεια (π.χ. πάγια χρέωση +  χρέωση ζήτησης + χρέωση παροχής).

Τυποποιημένες συνθήκες - Standard conditions:
1)  Σύμφωνα με το σύστημα SI και την International Gas Union: 288,15 K (15 C) και 1,01325 bar ξηρού
αέρα.
2)  Σύμφωνα με την American Gas Association: 60 °F και 30 ίντσες στήλης υδραργύρου, σύμφωνα με το
Compressed Gas Institute σε θερμοκρασία 20 °C (68 F) και πίεση 1 atm.
3)  Στη Μεγάλη Βρετανία για αέριο: 60 °F, 30 ίντσες στήλης υδραργύρου, κορεσμένου με υδρατμούς. 
Μονάδες: 60 °F = 15,556 C,   30 inHg = 762 mmHg = 762 Torr = 101591,64 Pa.

…………………………
Υδαταέριο -  Coal water gas:  Μείγμα νερού (υδρατμού)-αερίου ενανθρακωμένου αερίου σε  υψηλή ή χαμηλή

θερμοκρασία το οποίο παράγεται κατά τη πλήρη αεριοποίηση του γαιάνθρακα ή του λιγνίτη σε ειδικά
κατασκευασμένες συσκευές.

Φτωχό μείγμα - Lean mixture: Αποκαλείται το μείγμα αερίου καυσίμου και αέρα, όταν ο αέρας είναι περισσότερος από
της ποσότητα που χρειάζεται για να συμβεί πλήρης καύση (περίσσεια αέρα).

Χρόνος χρήσης (χρησιμοποίησης) -  Utilization time: Το πηλίκο εκφρασμένο σε ώρες, της κατανάλωσης μέσα σε
προσδιορισμένη περίοδο και της μέγιστης ή άλλης προσδιορισμένης ζήτησης, η οποία λαμβάνει χώρα κατά
τη διάρκεια της αυτής περιόδου.

Ωφέλιμη απόδοση - Useful output, output: Η ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται από τον καυστήρα στη
μονάδα του χρόνου και κάτω από ορισμένες συνθήκες.

1.14.2 Αγγλοελληνικό γλωσσάριο Τεχνολογίας Φυσικού Αερίου

Η επεξήγηση των όρων και οι ορισμοί των εννοιών γίνεται στο Ελληνοαγγλικό Γλωσσάριο του Φ.Α. στην
προηγούμενη παράγραφο 1.14.1.

Aeration number, ATB no., A no : Αριθμός αερισμού, ΑΤΒ αριθμός, Α 
αριθμός

Air factor, excess air factor, : Περίσσεια αέρα
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excess air ratio
…………………………………...Coal 
water gas

: Υδαταέριο

Coating : Επικάλυψη σωλήνων
Flow coefficient : Συντελεστής ροής
Flying lift : Ιπτάμενη άνωση
Fusible link valve, fire valve : Εύτηκτες βαλβίδες σύνδεσης, βαλβίδα 

πυρόσβεσης

Gas conditioning : Ρύθμιση αερίου
Gas field
Gas formation volume factor

:
:

Κοίτασμα αερίου
Συντελεστής όγκου σχηματισμού αερίου

Heat liberation rate : Ρυθμός απελευθέρωσης θερμότητας
Heat loss coefficient : Συντελεστής απώλειας θερμότητας
Initial system design pressure : Πίεση σχεδιασμού του αρχικού 

συστήματος
Load duration curve, daily send out 
frequency curve

: Καμπύλη διάρκειας φορτίου, Καμπύλη 
συχνότητας ημερήσιας παραγωγής

M/R station : Σταθμός μέτρησης-ρύθμισης
Make-up air heater : Αερόθερμο συμπληρωματικού αέρα
Small water heater, sink heater : Μικρός θερμαντήρας, Θερμοσίφωνας 

νερού
Thermal conductance : Θερμική αγωγή
Thermal conductivity : Θερμική αγωγιμότητα
Transmission system, pipeline 
system, grid

: Σύστημα μεταφοράς, σύστημα αγωγών
μεταφοράς, δίκτυο

Useful output, output : Ωφέλιμη απόδοση
Utilization time : Χρόνος χρήσης (χρησιμοποίησης)

Vented recessed heater : Αεριζόμενος εντοιχισμένος 
θερμαντήρας

Working gas capacity : Ικανότητα παραγωγής αερίου χρήσης

Yield testing : Έλεγχος απόδοσης, έλεγχος υψηλού 
επιπέδου
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