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Η BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξοικονόµηση ενέργειας περισσότερο από 30 

χρόνια, έχοντας κατασκευάσει υδροηλεκτρικά έργα, πολυάριθµα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, συστήµατα ανάκτησης ενέργειας κ.ά. 
Την τελευταία δεκαετία έχει επικεντρωθεί στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και κυρίως στις αντλίες θερµότητας, την πλέον 
αποδοτική και οικολογική µορφή ενέργειας και µάλιστα, τεκµηριωµένα από τον πλέον επίσηµο και αδιαµφισβήτητο φορέα, το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

 

 
(http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051, Ιανουάριος 2013) 

 
Οι αντλίες θερµότητας δεν παράγουν αλλά δεσµεύουν θερµότητα από το περιβάλλον (γη, αέρας, νερό), µε την οποία παράγουν 
ζεστό νερό για θέρµανση ή κατανάλωση, ενώ µε αναστροφή της λειτουργίας τους παράγουν ψύξη. Χρησιµοποιούν ηλεκτρικό 
ρεύµα, αποκλειστικά για τις ανάγκες του εξοπλισµού τους (συµπιεστής, ανεµιστήρας, κυκλοφορητής) χωρίς αντιστάσεις. 
Αποδίδουν τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουν, επιτυγχάνοντας οικονοµία 75%. 

 

Λειτουργούν νύχτα - µέρα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε θερµοκρασίες από -25οC έως +45οC. H απόδοσή τους παραµένει 
υψηλή, ακόµη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες (160% στους -25οC!). Παράλληλα, αποτελούν τη µοναδική συσκευή που µπορεί 
να καλύψει το σύνολο των σύγχρονων αναγκών ενός χώρου, σε ψύξη, θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης και µάλιστα µε τον πλέον 
οικονοµικό και πολιτισµένο τρόπο.   

 
Με τις αντλίες θερµότητας  , η BIOCHEM ΑΕ έχει να επιδείξει την πιο ολοκληρωµένη γκάµα της αγοράς, 
ικανή να καλύψει κάθε εφαρµογή και µάλιστα, µε κορυφαίες επιδόσεις, πιστοποιηµένες από ανεξάρτητους φορείς. Διαθέτουν 
τους καλύτερους συµπιεστές παγκοσµίως, Copeland Αµερικής και τις φηµισµένες βαλβίδες ALCO Γερµανίας, εταιρείες του 
οµίλου EMERSON Αµερικής. Διαθέτουν επίσης, εναλλάκτες Wolverine Αµερικής και κυκλοφορητές WILO Γερµανίας. 
 

Οι αντλίες  υπερέχουν γιατί: 
• Έχουν κορυφαίες επιδόσεις και τιµή αγοράς παρόµοια µε τα γνωστά ενεργοβόρα συστήµατα πετρελαίου, αερίου, pellets, 

ξύλων και ηλεκτρικών αντιστάσεων, µε αποτέλεσµα την απόσβεση της επένδυσης σε 1-3 χρόνια ανάλογα µε την εφαρµογή. 
• Έχουν διπλάσιο χρόνο ζωής από όλα τα άλλα συστήµατα και δε χρειάζονται συντήρηση (όπως τα ψυγεία). 
• Είναι οι µόνες ανοξείδωτες της αγοράς (οικιακές) µε απεριόριστη αντοχή στη διάβρωση από την υγρασία. 
• Είναι ενιαίου τύπου και συνδέονται από απλό θερµοϋδραυλικό, ευκολότερα και από κοινό λέβητα, σε 1-2 ηµέρες. 
• Διαθέτουν µετρητή για έλεγχο της κατανάλωσης και της οικονοµίας που προσφέρουν. 

 

Καλύπτουν όλες τις σχετικές απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας σε κτίρια κάθε χρήσης, όπως: κατοικίες, διαµερίσµατα, 
πολυκατοικίες, τουριστικά καταλύµατα, καταστήµατα, γραφεία, σχολεία, εκκλησίες, νοσοκοµεία, βιοµηχανίες, κολυµβητήρια, 
θερµοκήπια, κτηνο/πτηνοτροφικές µονάδες, ιχθυοτροφεία κ.ά.  

 

Συνεργάζονται µε όλα τα συστήµατα θέρµανσης (κοινά σώµατα, ενδοδαπέδια, ή Fan Coils). Αντικαθιστούν τους ηλιακούς 
γιατί αποδίδουν 20-πλάσια ενέργεια, κοστίζουν πολύ λιγότερο και λειτουργούν νύχτα-µέρα, χειµώνα-καλοκαίρι µε κόστος 
4€/µήνα για 4-µελή οικογένεια. 

 
Η BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. είναι πιστοποιηµένη µε  ISO 9001, για σχεδιασµό και κατασκευή 

εξοπλισµού ανανεώσιµων πηγών και διαχείρισης - βελτιστοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

0.062 0.068 
0.086 

0.103 

0.206 

0.094 0.105 

0.214 

0.148 

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

Αντλία 
Θερµότητας 
Ζώνη Β 

Αντλία 
Θερµότητας 
Ζώνη Γ 

Λέβητας 
Βιοµάζας 
(πελέτες 
ξύλου) 

Τζάκι 
Κλειστού 
Θαλάµου 

(ενεργειακό) 

Τζάκι 
Ανοιχτού 
Θαλάµου 

Λέβητας Φ.Α. 
Συµπύκνωσης 

Λέβητας Φ.Α. 
Συνήθης 

Ηλεκτρικός 
Λέβητας 

Συνήθης 
Λέβητας 
Πετρελαίου Κ

όσ
το
ς 
θε
ρµ
ικ
ής

 ε
νέ
ργ
ει
ας

, 
σε

 €
/k

W
h 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συγκριτικός πίνακας κόστους θέρµανσης 



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – Η σύγχρονη µορφή ενέργειας 
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Αστείρευτη, Οικολογική, Πάµφθηνη 

 
Τι είναι: 
      

Οι αντλίες θερµότητας είναι µηχανές δέσµευσης και όχι παραγωγής, θερµικής ενέργειας. Βασίζονται στο φαινόµενο της 
ψύξης ενός υγρού, όταν αυτό εξαερώνεται. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το φιαλίδιο του υγραερίου, που ψύχεται όταν 
συνδέεται στο καµινέτο (εξαερώνεται το υγραέριο), ή το χέρι µας, που ψύχεται όταν βάζουµε οινόπνευµα (εξαερώνεται το 
οινόπνευµα). Με την αξιοποίηση του φαινοµένου αυτού, µπορούµε να δεσµεύσουµε θερµότητα από ένα ψυχρότερο περιβάλλον 
(αέρας, νερό, έδαφος) και να τη µεταφέρουµε σε ένα θερµότερο (κτίριο, κατοικία κλπ). 
     

Η τεχνολογία δεν είναι και τόσο καινούρια (Carnot 1824-κύκλος ψύξης), αλλά χρησιµοποιούνταν για τις ανάγκες ψύξης 
(ψυγεία, καταψύκτες), όπου η θερµότητα δεσµεύεται από το θάλαµο-κτίριο και αποβάλλεται στο περιβάλλον. Το 1926, ο 
"µεγάλος" Einstein ανέστρεψε τον κύκλο και έφερε  σε επαφή µε το περιβάλλον το ψυχρό στοιχείο του κύκλου (εκτόνωση), ενώ 
το θερµό (συµπύκνωση), το τοποθέτησε µέσα στο χώρο. Έτσι, κατάφερε να δεσµεύσει θερµότητα από το περιβάλλον, λόγω 
χαµηλότερης θερµοκρασίας του ψυκτικού υγρού και αφού την αύξησε µε συµπίεση του αερίου, τη µετέφερε στο θερµό στοιχείο, 
µέσα στο χώρο. Η µόνη ενέργεια που απαιτείται είναι για τη λειτουργία του συµπιεστή και του ανεµιστήρα και  αντιστοιχεί στο 
20-25% της ενέργειας που δεσµεύεται από το περιβάλλον. Παράλληλα µε την οικονοµία που επιτυγχάνεται (75%), προστατεύεται 
και το περιβάλλον, τόσο από τη µείωση κατά 50% της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα (φαινόµενο του θερµοκηπίου), όσο και 
από την εξοικονόµηση ορυκτών καυσίµων.  
     

Άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα αναστροφής του κύκλου λειτουργίας, µε αποτέλεσµα την παραγωγή 
ψύξης αντί θέρµανσης. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το σύνολο των σύγχρονων αναγκών σε ψύξη, θέρµανση και ζεστό νερό 
χρήσης. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Σύµφωνα µε το σκαρίφηµα, τα βασικά µέρη µιας αντλίας θερµότητας είναι: 
 

1. Η βαλβίδα, που εκτονώνει το υγρό και το µετατρέπει σε αέριο µε δραµατική µείωση της θερµοκρασίας του, µέχρι -40οC. 
2. Ο εξατµιστής, όπου το εξαερωµένο υγρό έρχεται σε επαφή µε το περιβάλλον και προσλαµβάνει θερµότητα, λόγω 

διαφοράς θερµοκρασίας (θερµοκρασία ψυκτικού υγρού -40οC, θερµοκρασία αέρα υψηλότερη από -25οC). 
3. Ο ανεµιστήρας (αεροθερµία), ή κυκλοφορητής (γεωθερµία), για τη διέλευση της θερµής µάζας (πηγής), από τον 

εξατµιστή. 
4. Ο συµπιεστής, για την αύξηση της θερµοκρασίας του αερίου µετά τον εξατµιστή, από ~0οC σε 100οC, λόγω της 

συµπίεσης. 
5. Ο συµπυκνωτής, όπου το αέριο αποθέτει τη θερµότητα που προσέλαβε από το περιβάλλον στο νερό του κυκλώµατος 

θέρµανσης, µε µείωση της θερµοκρασίας του σε ~60οC, οπότε υγροποιείται και αρχίζει εκ νέου ο κύκλος λειτουργίας. 



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ  ΟΙΚΙΑΚΕΣ  ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ 
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Προορίζονται για ψύξη - θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,           
θερµοκρασίας 55οC (rotary) ή 65οC (scroll). 
Συνεργάζονται µε κοινά σώµατα, ενδοδαπέδια θέρµανση ή fan coils. 
 
Ως γνήσιες αντλίες θερµότητας είναι ενιαίου τύπου (monobloc), χωρίς εσωτερική 
µονάδα. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν: 

• Καλύτερη απόδοση. Σχεδιασµένες εξ' αρχής, πρωτίστως για θέρµανση 
αντί ψύξης (κλιµατιστικά). 

• Ευκολότερη εγκατάσταση. Δεν απαιτούν εξοπλισµό και γνώσεις ψυκτικού 
(όπως οι διαιρούµενες). 

• Λιγότερη όχληση. Δε δεσµεύουν εσωτερικό χώρο (όπως οι διαιρούµενες). 
 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

1. Ο καλύτερος συµπιεστής παγκοσµίως, Copeland Αµερικής (scroll). 
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αµερικής - ALCO Γερµανίας. 
3. Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης που δε φράζει (tube-in-shell),  Wolverine Αµερικής. 
4. Εύχρηστο χειριστήριο τοποθετούµενο µέσα στο χώρο, για ευκολία και ενηµέρωση. 
5. Ανοξείδωτο περίβληµα αντί βαµµένης λαµαρίνας, για απεριόριστη αντοχή. 
6. Οικολογικό ψυκτικό υγρό (R407C), που δεν καταστρέφει το περιβάλλον. 
7. Υψηλή µόνωση, για µείωση των απωλειών θερµότητας και θορύβου. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Χαρακτηριστικά  RP1K5-HS RH2K3-HS SW3-HS SW6-HS 2XSW3-HS 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 230V/400V 
Θερµική απόδοση (ΖΝΧ) kW 5 8 11,9 19 23,8 
Θερµική απόδοση (7/35) kW 4,6 7,4 9,7 17,2 19,4 
Απορροφούµενη ισχύς (7/35) kW 1,1 1,8 2,1 3,8 4,2 
Βαθµός απόδοσης (COP) % 418 411 462 452 462 
Συµπιεστής  Rotary Rotary Scroll Scroll Scroll×2 
Κατεύθυνση αέρα ανεµιστήρα  Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Οριζόντια Κατακόρυφη 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ℃ (-15℃~+43℃) 
Ψυκτικό υγρό  R410Α R417 R407C R407C R407C 
Στόµια σύνδεσης νερού inch 3/4" 3/4" 1" 1" 1"½ 
Πίεση θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) ≤54 ≤54 <57 <65 <61 
Έκδοση χαµηλού θορύβου dB(A) ≤52 ≤52 <55 <61 <59 
Διαστάσεις (BxΠxY) cm 37x73x97 35x103x65 46x83x124 59x114x129 78x145x88 
Βάρος kg 65 70 115 160 194 
 

	  

	  



ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΨΥΞΗ 
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Εφαρµογές:  
 
Πολυκατοικίες, Τουριστικά καταλύµατα, Νοσοκοµεία, Στρατόπεδα, Σχολεία, 
Εκκλησίες, Καταστήµατα, Γραφεία, Εργοστάσια, Θερµοκήπια, Πτηνο/κτηνο-τροφικές 
µονάδες, Ιχθυοτροφεία κ.ά  
 
Επιτυγχάνουν υψηλότερη θερµοκρασία νερού (max 70oC) και λειτουργούν σε 
δυσµενέστερες συνθήκες (-15~+43 oC), χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 
επαγγελµατικούς συµπιεστές (Scroll) και ειδικό, οικολογικό υγρό (R407C), µε κρίσιµη 
θερµοκρασία 89 oC αντί 72 oC (R410A).  
 
Συνεργάζονται χωρίς µετατροπές, µε κοινά σώµατα, ενδοδαπέδια θέρµανση ή fan coils  
 
Ως γνήσιες αντλίες θερµότητας είναι ενιαίου τύπου (monobloc), χωρίς εσωτερική 
µονάδα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν: 

• Καλύτερη απόδοση. Σχεδιασµένες εξ' αρχής, πρωτίστως για θέρµανση 
αντί ψύξης (κλιµατιστικά). 

• Ευκολότερη εγκατάσταση. Δεν απαιτούν εξοπλισµό και γνώσεις ψυκτικού 
(όπως οι διαιρούµενες). 

• Λιγότερη όχληση. Δεν δεσµεύουν εσωτερικό χώρο (όπως οι διαιρούµενες). 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

1. Ο καλύτερος συµπιεστής παγκοσµίως, Copeland Αµερικής (scroll). 
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αµερικής - ALCO Γερµανίας. 
3. Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης που δε φράζει (tube-in-shell),  Wolverine Αµερικής. 
4. Χαλύβδινο περίβληµα µε ηλεκτροστατική βαφή. (Ανοξείδωτο κατόπιν παραγγελίας). 
5. Αρθρωτή σχεδίαση µεγάλων µονάδων, από ανεξάρτητες υποµονάδες (modular). 
6. Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο, για εύκολο χειρισµό και ενηµέρωση, µέσα από το κτίριο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Χαρακτηριστικά  SW3-CP SW6-CP 2xSW6-CP 2xSR7-CP 2xSR9-CP 2xSR12-CP 2xSR16-CP 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V / 50Hz 400V / 50Hz 
Θερµική απόδοση ( ΖΝΧ) kW 11,9 19 38 45 57 76 97 
Θερµική απόδοση (7/35) kW 9,7 17,2 34,4 40,8 54,8 72,3 91,8 
Απορροφούµενη ισχύς (7/35) kW 2,1 3,8 7,6 9 12 15,8 20 
Βαθµός απόδοσης (COP) % 462 452 452 453 457 457 459 
Πλήθος συµπιεστών  1 1 2 2 2 2 2 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ℃ -15oC ~ +43oC 
Στόµια σύνδεσης νερού Inch 1" 1" 1½" 2" 2" 2½" 2½" 
Πίεση θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) ≤57 ≤63 ≤66 ≤66 ≤67 ≤68 ≤68 
Έκδοση χαµηλού θορύβου dB(A) ≤55 ≤61 ≤63 ≤63 ≤64 ≤65 ≤65 
Διαστάσεις (BxΠxY) cm 72x76x84 82x86x103 76x148x141 76x148x141 85x152x190 103x203x210 103x203x210 
Βάρος kg 103 141 280 309 385 558 592 
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ΓΙΑ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ (ταυτόχρονα και µε την ψύξη) 
 
 
Αποτελούν την πιο ολοκληρωµένη µορφή αντλιών θερµότητας. 
 
 

Παρέχουν ζεστό νερό, ταυτόχρονα µε τη θέρµανση αλλά και µε την ψύξη. 
 
 

Διαθέτουν ανεξάρτητο δίκτυο ζεστού νερού, µε πρόσθετο, ανοξείδωτο πλακοειδή 
εναλλάκτη και λοιπό εξοπλισµό, που αξιοποιεί την απορριπτόµενη στο περιβάλλον 
θερµότητα (κατά την ψύξη), για παραγωγή ζεστού νερού, επιτυγχάνοντας συνολικά 
απόδοση µεγαλύτερη από 700%! 
 
 

Επιτυγχάνουν υψηλότερη θερµοκρασία νερού (max 70oC) και λειτουργούν σε 
δυσµενέστερες συνθήκες (-15~+43 oC), χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 
επαγγελµατικούς συµπιεστές (Scroll) και ειδικό, οικολογικό υγρό (R407C), µε 
κρίσιµη θερµοκρασία 89 oC αντί 72 oC (R410A). 

 

Συνεργάζονται µε κοινά σώµατα, ενδοδαπέδια θέρµανση ή fan coils. 
 
 

Ως γνήσιες αντλίες θερµότητας είναι ενιαίου τύπου (monoblock), 
χωρίς εσωτερική µονάδα. 
 
 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν: 
 

• Καλύτερη απόδοση. Σχεδιασµένες εξ' αρχής, πρωτίστως για θέρµανση 
αντί ψύξης (κλιµατιστικά). 

 

• Ευκολότερη εγκατάσταση. Δεν απαιτούν εξοπλισµό και γνώσεις ψυκτικού (όπως οι διαιρούµενες). 
 

• Για το ΖΝΧ δεν απαιτείται boiler, αλλά κοινό δοχείο (buffer), χαµηλότερου κόστους 
 
 
 

Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

1. Ο καλύτερος συµπιεστής παγκοσµίως, Copeland Αµερικής (scroll). 
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αµερικής - ALCO Γερµανίας. 
3. Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης που δε φράζει (tube-in-shell),  Wolverine Αµερικής. 
4. Ευρεσιτεχνία που προσφέρει 30-50% οικονοµία σε σχέση µε τα κλιµατιστικά. 
5. Χαλύβδινο περίβληµα µε ηλεκτροστατική βαφή. (Ανοξείδωτο κατόπιν παραγγελίας) 
6. Αρθρωτή σχεδίαση µεγάλων µονάδων, από ανεξάρτητες υποµονάδες (modular). 
7. Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο, για εύκολο χειρισµό και ενηµέρωση, µέσα από το κτίριο. 

 
 
 

Εφαρµογές 
 
 

-Ιδανικές για νεοανεγειρόµενα κτίρια ή κατοικίες, όπου καλύπτουν το σύνολο των αναγκών σε ψύξη - θέρµανση - ζεστό νερό           
-Σε κτίρια µε µεγάλες καταναλώσεις ζεστού νερού µαζί µε ψύξη, όπως τουριστικά καταλύµατα, νοσοκοµεία, βιοµηχανίες κ.ά. 
 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Χαρακτηριστικά  SW3-UP SW6-UP 2xSW6-UP 2xSR7-UP 2xSR9-UP 2xSR12-UP 2xSR16-UP 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V/50Hz 400V / 50Hz 
Θερµική απόδοση ( ΖΝΧ) kW 11,9 19 38 45 57 76 97 
Θερµική απόδοση (7/35) kW 9,7 17,2 34,4 40,8 54,8 72,3 91,8 
Απόδοση Ψύξης (35/7) kW 9,3 15,6 31,2 37 50 66 85 
Ανάκτηση θερµότητας στην ψύξη (ΖΝΧ) kW 13 20,3 40,6 48 60,9 81,2 96 
Απορροφούµενη ισχύς (7/35) kW 2,1 3,8 7,6 9,0 12 15,8 20,0 
Βαθµός απόδοσης (COP) % 462 452 452 453 457 457 459 
Πλήθος συµπιεστών  1 1 2 2 2 2 2 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ℃ -15oC ~ +43oC 
Στόµια σύνδεσης νερού Inch 1" 1" 1½" 2" 2" 2½" 2½" 
Πίεση θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) ≤57 ≤63 ≤66 ≤66 ≤67 ≤68 ≤68 
Έκδοση χαµηλού θορύβου dB(A) ≤55 ≤61 ≤63 ≤63 ≤64 ≤65 ≤65 
Διαστάσεις (BxΠxY) cm 72x76x84 82x86x103 76x148x141 76x148x141 87x152x190 103x203x210 103x203x210 
Βάρος kg 115 141 316 329 410 590 630 
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Υψηλές επιδόσεις, ακόµη και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (απόδοση 160% στους -25οC)! 

Επιτυγχάνουν θερµοκρασία νερού 70oC µέχρι τους 0οC και 65οC, ακόµη και στους -25οC! 

Χρησιµοποιούν αποκλειστικά επαγγελµατικούς συµπιεστές (Scroll) µε τεχνολογία αιχµής 
και επαγγελµατικό ψυκτικό υγρό R407C, µε κρίσιµη θερµοκρασία 89οC αντί 72oC R410A). 

Συνεργάζονται χωρίς µετατροπές µε κοινά σώµατα για θέρµανση,  ή και ψύξη µε ενδοδαπέδια 
θέρµανση ή fan coils. 
 
Ως γνήσιες αντλίες θερµότητας έχουν ενσωµατωµένο εναλλάκτη αέρος-νερού (monoblock) 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν: 

• Καλύτερη απόδοση. Σχεδιασµένες εξ' αρχής, πρωτίστως για θέρµανση 
αντί ψύξης (κλιµατιστικά). 

• Ευκολότερη εγκατάσταση. Δεν απαιτούν εξοπλισµό και γνώσεις ψυκτικού      
(όπως οι διαιρούµενες). 

• Λιγότερη όχληση. Δεν δεσµεύουν εσωτερικό χώρο (όπως οι διαιρούµενες). 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

1. Ο καλύτερος συµπιεστής παγκοσµίως, Copeland Αµερικής (scroll). 
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αµερικής - ALCO Γερµανίας. 
3. Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης που δε φράζει (tube-in-shell),  Wolverine Αµερικής. 
4. Υψηλότερη απόδοση (µέχρι 35%) από τις κοινές αντλίες, στις χαµηλές θερµοκρασίες. 
5. Ανοξείδωτο περίβληµα για απεριόριστη αντοχή (χαλύβδινο κατόπιν παραγγελίας). 
6. Αρθρωτή σχεδίαση µεγάλων µονάδων, από ανεξάρτητες υποµονάδες (modular). 
7. Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο, για εύκολο χειρισµό και ενηµέρωση, µέσα από το κτίριο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Χαρακτηριστικά  SW3-DHS SW6-DHS 2xSW6-DS 2xSR7-DS 2xSR12-DS 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V/50Hz 400V / 50Hz 
Θερµική απόδοση (7/35) kW 9.5 17 34 40 69.7 
Θερµική απόδοση (7/65) kW 8.9 15.5 31 36.6 63.5 
Απορροφούµενη ισχύς (7/35) kW 2.1 3.8 7.6 9.0 15.8 
Βαθµός απόδοσης (COP - 7/35) % 452 447 447 444 441 
Πλήθος συµπιεστών  1 1	   2	   2	   2	  
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ℃ -25oC ~ +43oC 
Στόµια σύνδεσης νερού Inch 1" 1" 1"½ 2" 2"½ 
Πίεση θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) <57db <62db <65db <65db <69db 
Έκδοση χαµηλού θορύβου dB(A) <55db <59db <61db <61db	   <65db	  
Διαστάσεις (BxΠxY) cm 46x83x124 59x114x129 76x148x141 76x148x141 103x203x210 
Βάρος kg 115 160 290 314 565 
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ΓΙΑ ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ (ταυτόχρονα και µε την ψύξη) 

 
Αποτελούν την αποδοτικότερη µορφή αντλιών θερµότητας για ψύξη ή θέρµανση. 
 

Ιδανικές για περιοχές µε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος. 
 

Παραλαµβάνουν τη θερµότητα της γης µέσω δικτύων νερού ή ειδικού 
διαλύµατος και παράγουν ψύξη - θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης. 
 

Τοποθετούνται σε βοηθητικό χώρο εντός του κτιρίου και είναι εξαιρετικά 
αθόρυβες. 
 

Παρέχουν ζεστό νερό, ταυτόχρονα µε τη θέρµανση αλλά και µε την ψύξη, 
αξιοποιώντας την απορριπτόµενη στο έδαφος θερµότητα (ανάκτηση). 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν απόδοση µεγαλύτερη από 700%! 
 

Χρησιµοποιούν αποκλειστικά επαγγελµατικούς συµπιεστές (Scroll) και ειδικό, 
οικολογικό υγρό (R407C), µε κρίσιµη θερµοκρασία 89οC αντί 72oC (R410A) και 
επιτυγχάνουν υψηλότερη θερµοκρασία νερού (max 70oC). 
 

Συνεργάζονται µε κοινά σώµατα, ενδοδαπέδια θέρµανση ή fan coils. 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

1. Ο καλύτερος συµπιεστής παγκοσµίως, Copeland Αµερικής (scroll). 
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αµερικής - ALCO Γερµανίας. 
3. Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης που δε φράζει (tube-in-shell),  Wolverine Αµερικής. 
4. Χαλύβδινο περίβληµα µε ηλεκτροστατική βαφή. 
5. Αρθρωτή σχεδίαση µεγάλων µονάδων, από ανεξάρτητες υποµονάδες (modular). 
6. Εύχρηστο χειριστήριο, για ρυθµίσεις και ενηµέρωση. 

 
 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
 

Χαρακτηριστικά  SW3-GP SW5-GP SW6-GP 2xSW5-GP 2xSW6-GP 2xSW7-GP 2xSW9-GP 2xSR10-GP 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V/50Hz 400V / 50Hz 
Θερµική απόδοση (15/35) kW 13 17 23 34 46 54 70 80 
Απόδοση Ψύξης (35/18) kW 11,4 15 19,6 29,6 39,8 47 60 69 
Ανάκτηση θερµότητας (ΖΝΧ) kW 9 11,5 15,5 23 31 37 48 54 
Απορροφούµενη ισχύς (15/35) kW 2,6 3,4 4,6 6.8 9.2 10.9 14.5 16.5 
Βαθµός απόδοσης (COP 15/35) % 500 500 500 500 500 495 483 485 
Πλήθος συµπιεστών  1 1 1 2 2 2 2 2 
Πίεση θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) <41 <41 <42 <43 <43 <44 <48 <49 
Διαστάσεις (BxΠxY) cm 62x57x67 62x57x67 93x69x67 108x80x90 120x90x100 
Βάρος kg 90 120 140 180 220 270 360 390 
 

	  

Με οριζόντιο γεωεναλλάκτη 
κλειστού κυκλώµατος 

Με κατακόρυφο γεωεναλλάκτη 
κλειστού κυκλώµατος 

Με γεωεναλλάκτη ανοιχτού κυκλώµατος 
από υπόγεια ή επιφανεικά ύδατα 
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ΛΕΠΤΑ FAN COIL ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (SLIM) 
 

Ιδανική λύση για θέρµανση αλλά και ψύξη, κατοικιών και χώρων υψηλής αισθητικής. 
Έχουν πάχος µόλις 12,6cm (λεπτότερα και από δίστηλο σώµα πάνελ) 
Κάθε fan coil καλύπτει µέχρι 50τ.µ (ισοδυναµεί µε 3-4 κοινά σώµατα) 
Διαθέτουν εύχρηστο ηλεκτρονικό χειριστήριο µε 4 ταχύτητες και πλήθος ρυθµίσεων 
Έχουν ρυθµιζόµενη ταχύτητα για αθόρυβη λειτουργία και χρήση σε υπνοδωµάτια 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 
 

 
 
FAN COIL ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 

Τα Fan Coil µεγάλης ισχύος της σειράς FP διαθέτουν: 
- Εναλλάκτη τριών στηλών για µεγάλη απόδοση 
- Ρυθµιστική βαλβίδα µε ηλεκτρική και χειροκίνητη ενεργοποίηση 
- Χειριστήριο επιλογής ψύξης/θέρµανσης, θερµοκρασίας και ταχύτητας ανεµιστήρα 
Το περίβληµα είναι χαλύβδινο µε ηλεκτροστατική βαφή και ισχυρή ηχοµόνωση 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Χαρακτηριστικά  FP200 FP400 FP600 FP1000 FP1200 FP1400 
Ψυκτική απόδοση kW 2 3,8 6 9,5 10,8 12,6 
Θερµική απόδοση kW 3 5,7 8,9 14,3 16,2 18,9 
Παροχή αέρα (max) m3/h 340 680 1020 1700 2040 2380 
Μήκος m 1,00 1,20 1,30 1,80 1,90 2,00 

Συνθήκες  µέτρησης Ψύξη: Θερµοκρασία νερού: 12℃/7℃,   Θερµοκρασία χώρου: 27℃/19℃  
Θέρµανση: Θερµοκρασία νερού: 50℃,   Θερµοκρασία χώρου: 20℃ 

 
 
      

 

 

                               Επίτοιχα τύπου SPLIT                                     Καναλάτα ψευδοροφών 
 

 

 

 

                       
                                 Δαπέδου - οροφής                               Κασέτες ψευδοροφών 

Χαρακτηριστικά  SLIM-58 SLIM-68 SLIM-78 
Aπόδοση ψύξη/θέρµανση kW 2/2,2 3/3,5 4,3/5 
Παροχή αέρα (max) m3/h 500 
Επίπεδο θορύβου (min/med/max/sleep mode) dB(A) 37/34/30/24 
Διαστάσεις (ΜxΥxΠ) cm 90,0x52,5x12,6 
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Εφαρµογές: 

Κατοικίες, ενοικιαζόµενα δωµάτια, καταστήµατα εστίασης και ψυχαγωγίας. 
 

Παράγουν ζεστό νερό νύχτα-µέρα, χειµώνα-καλοκαίρι, αντλώντας ενέργεια από το περιβάλλον. 
 

Προσφέρουν, 80% οικονοµία στο κόστος λειτουργίας, από τα κλασσικά συστήµατα (θερµοσίφωνες, λέβητες)  ή 90% οικονοµία 
στο κόστος αγοράς, από ηλιακά ίσης απόδοσης. 
 

Το κόστος λειτουργίας για 4-µελή οικογένεια δεν ξεπερνά τα 4€ ανά µήνα. 
 

Διαθέτουν ανοξείδωτο δοχείο µε ισχυρή θερµοµόνωση και ηλεκτρική αντίσταση για υποβοήθηση σε ώρες αιχµής, ή περιοδική 
υπερθέρµανση του νερού για προστασία από τη Legionella. 
 

Η σειρά ΖΜ έχει ενσωµατωµένο δοχείο (monobloc). Συνδέεται µε αεραγωγούς και µπορεί να τοποθετηθεί και εντός του κτιρίου. 
Αναρροφά  θερµό αέρα από το περιβάλλον ή από χώρο του κτιρίου και διοχετεύει τον ψυχρό αέρα στο περιβάλλον, ή σε χώρο 
του κτιρίου (ίδιο ή άλλο), παρέχοντας ταυτόχρονα και µερική ψύξη. 
 

Η σειρά ZS διαθέτει ανεξάρτητο δοχείο (SPLIT). Τοποθετείται εξωτερικά, µε το δοχείο εντός ή εκτός του κτιρίου. 
 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

1. Αξιόπιστοι και αθόρυβοι συµπιεστές Rotary, του κορυφαίου οίκου Panasonic Ιαπωνίας. 
2. Χάλκινος εναλλάκτης θερµότητας υψηλής απόδοσης. 
3. Μέγιστη πίεση νερού 6 bar, µε βαλβίδα προστασίας από υπερπίεση και ανόδιο µαγνησίου. 
4. Εύχρηστο χειριστήριο, για ρύθµιση και ενηµέρωση. 

 
 
  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χαρακτηριστικά  ZM2-RP1 ZM2K5-RP1 ZM3-RP1 ZS1K5-RP1K1 ZS2-RP1K4 ZS3-RP1K4 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V / 50Hz 
Θερµική απόδοση kW 3,5 3,5 3,5 3,7 5,0 5,0 
Απορροφούµενη ισχύς kW 1,0 1,0 1,0 0,9 1,25 1,25 
Βαθµός απόδοσης (COP) % 350 350 350 411 400 400 
Παραγωγή ΖΝΧ l/h 80 120 
Χωρητικότητα δοχείου lt 200 250 300 150 200 320 
Ψυκτικό Υγρό  R134a R410A 
Θερµοκρασία ζεστού νερού ℃ 55oC (max 60oC) 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ℃ -10 ~ +40oC 
Ηλεκτρική αντίσταση kW 1,5 Κ.Π. 
Επίπεδο θορύβου dB(A) <48 <50 
Διαστάσεις Δοχείου (ΔxY) cm 58x178 58x199 67x199 49x164 58x136 58x187 
Διαστάσεις εξ. µονάδας (BxΠxY) cm -- 32x79x58 
 

Συνθήκες δοκιµών:  Αέρας: 20oC/15oC  -  Νερό: 15oC/55oC 
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Παράγουν άφθονο ζεστό νερό µε ένα µόνο "πέρασµα" του κρύου, χωρίς χρήση Boiler. 
Καλύπτουν µεγάλες ανάγκες ζεστού νερού σε ξενοδοχεία, camping, εργοστάσια, 
νοσοκοµεία κ.ά. 
 
Διαθέτουν τρία στόµια σύνδεσης. Το κρύο νερό τροφοδοτείται απ' ευθείας στην αντλία 
και αρκεί µόνο ένα πέρασµα για την επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας. 
 
Χρησιµοποιούν αποκλειστικά επαγγελµατικούς συµπιεστές (Scroll) και ειδικό, οικολογικό 
υγρό (R407C), µε κρίσιµη θερµοκρασία 89οC αντί 72oC (R410A) και επιτυγχάνουν 
υψηλότερη θερµοκρασία νερού (max 65oC) και λειτουργία σε δυσµενέστερες συνθήκες 
(-15 ~ +43οC). 
 
Λειτουργούν και για θέρµανση µε κοινά σώµατα, ή και ψύξη, µε ενδοδαπέδια ή fan coils 
 
Ως γνήσιες αντλίες θερµότητας είναι ενιαίου τύπου (monobloc), χωρίς εσωτερική µονάδα. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν: 

• Καλύτερη απόδοση. Σχεδιασµένες εξ' αρχής, πρωτίστως για θέρµανση αντί ψύξης (κλιµατιστικά). 
• Ευκολότερη εγκατάσταση. Δεν απαιτούν εξοπλισµό και γνώσεις ψυκτικού (όπως οι διαιρούµενες). 
• Λιγότερη όχληση. Δεν δεσµεύουν εσωτερικό χώρο (όπως οι διαιρούµενες). 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

1. Ο καλύτερος συµπιεστής παγκοσµίως, Copeland Αµερικής (scroll) 
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αµερικής - ALCO Γερµανίας  
3. Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης που δε φράζει (tube-in-shell),  Wolverine Αµερικής  
4. Χαλύβδινο περίβληµα µε ηλεκτροστατική βαφή. (Ανοξείδωτο κατόπιν παραγγελίας) 
5. Αρθρωτή σχεδίαση µεγάλων µονάδων, από ανεξάρτητες υποµονάδες (modular) 
6. Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο, για εύκολο χειρισµό και ενηµέρωση, µέσα από το κτίριο 

 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Χαρακτηριστικά  SW3-ΖP SW6-ΖP 2xSW6-ΖP 2xSR7-ΖP 2xSR9-ΖP 2xSR12-ΖP 2xSR16-ΖP 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V/50Hz 400V / 50Hz 
Θερµική απόδοση kW 11.9 19 38 45 57 76 97 
Απορροφούµενη ισχύς kW 2,6 4,1 8,0 9,6 12,5 16,5 21 
Παραγωγή ΖΝΧ l/h 260 410 820 970 1230 1630 2090 
Βαθµός απόδοσης (COP) % 458 463 475 469 456 461 462 
Πλήθος συµπιεστών  1 1 2 2 2 2 2 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ℃ -15oC ~ +43oC 
Στόµια σύνδεσης νερού Inch 1" 1" 1"½ 2" 2" 2"½ 2"½ 
Πίεση θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) <57 <63 <66 <66 <67 <68 <68 
Έκδοση χαµηλού θορύβου dB(A) <55 <61 <63 <63 <64 <65 <65 
Διαστάσεις (BxΠxY) cm 72x76x84 82x86x103 76x148x141 76x148x141 85x152x190 103x203x210 103x203x210 
Βάρος   kg 105 143 282 311 387 560 594 
 

Συνθήκες δοκιµών: Αέρας: 20oC/15oC   Νερό: 15oC/55oC 



ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 
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Ειδικά σχεδιασµένες για θέρµανση αλλά και ψύξη (σε καύσωνες), του νερού 
κολυµβητικών δεξαµενών. Επιτυγχάνουν τεράστια οικονοµία και αποσβένουν το κόστος 
τους σε ελάχιστους µόλις µήνες. Έχουν ενσωµατωµένο εναλλάκτη Τιτανίου tube in tube, 
ανθεκτικό σε χηµικά ή/και θαλασσινό νερό. 

Ως γνήσιες αντλίες θερµότητας είναι ενιαίου τύπου (monobloc), χωρίς εσωτερική µονάδα. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν: 

• Καλύτερη απόδοση. Σχεδιασµένες εξ' αρχής, πρωτίστως για θέρµανση 
• αντί ψύξης (κλιµατιστικά). 
• Μειωµένες απώλειες, λόγω απουσίας εξωτερικού δικτύου. 
• Ευκολότερη εγκατάσταση. Δεν απαιτούν εξοπλισµό και γνώσεις ψυκτικού 

(διαιρούµενες). Απαιτείται µόνο σύνδεση των στοµίων νερού και ηλεκτροδότηση. 
• Λιγότερη όχληση. Δε δεσµεύουν εσωτερικό χώρο (όπως οι διαιρούµενες). 

 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά 

1. Ο καλύτερος συµπιεστής παγκοσµίως, Copeland Αµερικής (scroll). 
2. Κορυφαία βαλβίδα εκτόνωσης EMERSON Αµερικής - ALCO Γερµανίας. 
3. Εναλλάκτης τιτανίου (tube in tube) ανθεκτικός σε χηµικά/θαλασσινό νερό. 
4. Χαλύβδινο περίβληµα µε ηλεκτροστατική βαφή. (Ανοξείδωτο κατόπιν παραγγελίας) 
5. Αρθρωτή σχεδίαση µεγάλων µονάδων, από ανεξάρτητες υποµονάδες (modular). 
6. Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο, για εύκολο χειρισµό και ενηµέρωση, µέσα από το κτίριο. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Χαρακτηριστικά  RP2K3-PP SW3-PP SW6-PP 2xSW6-PP 2xSR7-PP 2xSR12-PP 2xSR16-PP 

Τάση λειτουργίας V/Hz 230V/50Hz 400V/50Hz     
Θερµική απόδοση kW 10 14 23 36 46 55 120 
Βαθµός απόδοσης (COP) % 4,54  4,82 4,82 4,8 4,79 4,78 4,81 
Απορροφούµενη ισχύς(Θ/Ψ) kW 2,2 2,9 4,8 7,5 9,6 11,5 24,9 
Συµπιεστής  Rotary Scroll Scroll Scrollx2 Scrollx2 Scrollx2 Scrollx2 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος ℃ (-15℃  ~ +43℃) 
Ψυκτικό υγρό  R410Α R407C 
Στόµια σύνδεσης νερού inch 1" 1"½ 1"½ 2" 2" 2"½ 3" 
 Πίεση θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) <50 <56 <63 <66 <66 <67 <70 
Έκδοση χαµηλού θορύβου dB(A) <48 <54 <60 <63 <63 <64 <67 
Διαστάσεις (BxΠxY) cm 35x102x62 48x114x79 75x75x97 80x145x110 80x145x130 103x200x210 103x200x210 
Βάρος kg 90 102 119 217 281 556 590 
 

Συνθήκες δοκιµών: Αέρας: 24oC/19oC   -  Νερό: 27oC/32oC  
 

	  

	  

	  



ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - BOILER 
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Ανοξείδωτα δοχεία πιέσεως 6, 8 & 10 bar, 
χωρητικότητας 100 - 500L, 
µε θερµοµόνωση πολυουρεθάνης 50mm 
και χαλύβδινη εξωτερική επένδυση 
µε ηλεκτροστατική βαφή, 
κατάλληλα και για εξωτερική τοποθέτηση 

 

 

 

            Buffer µε καµπύλες                  Boiler µε  
             κατεύθυνσης ροής             εναλλάκτη χαλκού 
 

 
  
 

Χαλύβδινα δοχεία πιέσεως 3 & 6 bar, 
χωρητικότητας 100 - 5000L, 
µε µαλακή θερµοµόνωση 100mm 
(πολυουρεθάνης 50mm µέχρι 300L) 
και επένδυση δερµατίνης, κατάλληλα µόνο 
για εσωτερική τοποθέτηση 

 

 

	  
	   	   	   Buffer	  με	  ή	  χωρίς	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Boiler	  (glass)	  με	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  εναλλάκτες	  &	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  ή	  2	  εναλλάκτες	  
	   	   	   	  	  TANK	  IN	  TANK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (χαλύβδινους)	  
	  
	  

 

 

 

 

Ανοξείδωτες δεξαµενές µε θυρίδα 
Χωρητικότητα 250 - 2000L 
µε θερµοµόνωση πολυουρεθάνης 50mm 
και ανοξείδωτη επένδυση, 
κατάλληλα και για εξωτερική τοποθέτηση 

	  



ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE 
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Συµβατικοί κυκλοφορητές και αντλίες IN LINE υψηλής απόδοσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κυκλοφορητές  µε ρακόρ ή φλάντζες,  ενεργειακής κλάσης Α/Β/C                 Αντλία ΙΝ- LINE µε κινητήρα EFF 1&2  
Στόµια 1" - 5"  Παροχή έως 130m3/h - Μανοµετρικό έως 18mwc                      Στόµια 2" - 10" Παροχή έως 1000m3/h 
                                  Μανοµετρικό έως  95mwc	  	  
	  

	  

Ηλεκτρονικές αντλίες  
Εξοικονόµησης ενέργειας 
 
 

	  

	   	  

	  

	  

	  

       Κυκλοφορητές  µε ρακόρ ή φλαντζωτοί,  ενεργειακής κλάσης Α        Αντλία ΙΝ- LINE µε Inverter 
                Στόµια 1" - 3"  Παροχή έως 60m3/h - Μανοµετρικό έως 14mwc                                Μέχρι 22kW 
       
 
 
 
Ορειχάλκινες αντλίες 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  Κυκλοφορητής Ηλιακού                  Κυκλοφορητής ζεστού νερού                    Αντλία ΙΝ - LINE ζεστού νερού 
     Κατανάλωση  3-9W!! 
	  



ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (MULTI SPLIT) 
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Οι µονάδες κλιµατισµού Multi Split είναι αντλίες θερµότητας αποτελούµενες από µία εξωτερική µονάδα η οποία                                                                                
υποστηρίζει µέχρι τέσσερις ανεξάρτητες εσωτερικές µονάδες µε δυνατότητα διαφορετικής ρύθµισης σε κάθε µία. 
 
Με τον τρόπο αυτό σε συνδυασµό µε την τεχνολογία INVERTER επιτυγχάνεται ο υψηλότερος βαθµός οικονοµίας                                                                                                    
καθόσον η εξωτερική µονάδα παράγει κάθε στιγµή το ακριβές φορτίο για το σύνολο των εσωτερικών µονάδων. 
 
Παράλληλα επιτυγχάνεται σηµαντική οικονοµία στην αγορά και εγκατάσταση µιας µόνο κεντρικής µονάδας και                                                                                              
ταυτόχρονα το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα µε την κατάργηση των πολλών εξωτερικών µονάδων 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Εξωτερική Μονάδα  Για 2 εσωτερικές 

21I2HA/DVO 
Για 3 εσωτερικές 

22I3HA/DVO 
Για 4 εσωτερικές 

28I4HA/DVO 
Τάση λειτουργίας V / Hz 230V / 50Hz 
Ψυκτική ισχύς (min-med-max) BTU/h 6300-21000-24000 6300-22000-25600 8300-28000-32000 
Βαθµός απόδοσης (EER) % 340 338 321 
Θερµική ισχύς (min-med-max) BTU/h 7900-24000-26000 7900-25000-27000 9400-32000-36000 
Βαθµός απόδοσης (COP) % 368 368 342 
Ενεργειακή κλάση (Ψ/Θ)  Α/Α Α/Α Α/Β 
Ένταση ρεύµατος (Ψύξη) (min-med-max) A 2,4-8,6-12,3 2,4-8,6-12,7 3,2-12,2-16,1 
Ένταση ρεύµατος (Θέρµανση) (min-med-max) A 2,8-9,0-11,8 2,8-9,0-11,3 3,4-12,7-17,1 
Απορροφούµενη ισχύς (Ψύξη) (min-med-max) kW 0,5-1,8-2,6 0,5-1,9-2,7 0,7-2,6-3,4 
Απορροφούµενη ισχύς (Θέρµανση) (min-med-max) kW 0,6-1,9-2,5 0,6-2,0-2,6 0,7-2,7-3,6 

Συµπιεστής (R410A)  TOSHIBA 
DA150S1C-20FZ 

TOSHIBA 
DA150S1C-20FZ 

SANYO 
C-7RVN153H0W 

Επίπεδο θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) 52 ~ 59 52 ~ 59 52 ~ 59 
Διαστάσεις (ΒxΠxY) cm 31x90x66 31x90x66 33x90x86 
Βάρος kg 49 49 80 
 
 
Εσωτερική Μονάδα  09GHRA/DVI 09GHRA/DVI 

Ισχύς (Ψ/Θ) BTU/h 9000 / 9500 12000 / 13000 
Αφύγρανση lt/h 0,8 1,25 
Επίπεδο θορύβου σε απόσταση 1,5m dB(A) 31-34-36 35-37-40 
Επίπεδο θορύβου σε λειτουργία ύπνου dB(A) 28 30 
Παροχή αέρα m3/h 400-450-500 450-500-580 
Εµβαδόν κάλυψης m2 15 ~ 25 25 ~ 40 
Διαστάσεις (ΒxΠxY) cm 18x72x24 18x77x24 
Βάρος kg 7 8 
 
Συνθήκες δοκιµών: 
Ψύξη: Θερµοκρασία χώρου: 27℃ DB/19℃ WB  Θερµοκρασία αέρα: 35℃ DB/24℃ WB. 
Θέρµανση: Θερµοκρασία χώρου: 20℃ DB/15℃ WB  Θερµοκρασία αέρα: 7℃ DB/6℃ WB. 

 
 




