H SIELINE πξνζθέξεη γηα ηνπο πειάηεο ηεο πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα "Εμνηθνλνκώ θαη’
νίθνλ" επηιεγκέλα επξσπατθά πξντόληα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηδαληθά γηα ηελ ειιεληθή αγνξά.
Ελδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε νξηζκέλα πξνο έληαμε πξντόληα αλά θαηεγνξία:
Α. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Οη Α/Θ ηεο Dimplex θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηηο απζηεξόηεξεο γεξκαληθέο λόξκεο παξαγσγήο αιιά θαη
απαηηήζεσλ (VDE, DIN θηι)To ζήκα πνηόηεηαο ηεο EHPA (European Heat Pump Association ) πηζηνπνηεί ηελ
ηερληθή αλσηεξόηεηα ησλ Α/Θ ηεο Dimplex, ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγία θαζώο θαη ηνλ πςειό βαζκό απόδνζεο
ηνπο.
1. Αληιίεο Θεξκόηεηαο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο
Dimplex DHW 300, ε Α/Θ DHW300 είλαη κηα απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή ιύζε γηα ηελ παξαγσγή δεζηνύ
λεξνύ ρξήζεο. Εμνηθνλνκεί έσο θαη ην 70% ηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο εθκεηαιιεπόκελε ηε ζεξκόηεηα
ηνπ πεξηβάιινληνο .

Εθαξκνγέο: ζε κνλνθαηνηθίεο,
δηπινθαηνηθίεο θαη όπνπ
απαηηείηαη άθζνλν δεζηό λεξό
ρξήζεο.
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2.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο γηα ζέξκαλζε-ςύμε θαη δεζηό λεξό ρξήζεο
Dimplex LAW 6/9/14 kW, ε λέα ζεηξά inverter Α/Θ αέξνο – λεξνύ ηεο Dimplex "LAW" γηα ζέξκαλζε,
ςύμε θαη δεζηό λεξό δηαηξνύκελνπ ηύπνπ είλαη έλα θαηλνηόκν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα πνπ πξνζθέξεη κε
ειάρηζηεο απαηηήζεηο ρώξνπ εμαηξεηηθέο απνδόζεηο COP έσο 5.1. Σύλδεζε κε ελδνδαπέδηα γηα ζέξκαλζε
θαη δξνζηζκό ή κε Fan Coil γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε.

Εθαξκνγέο: ζε κνλνθαηνηθίεο,
δηπινθαηνηθίεο θαη αλαθαηλίζεηο
θηεξίσλ
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3.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο γηα ζέξκαλζε-ςύμε
Dimplex LAK 6/9/14 kW, ε λέα ζεηξά inverter Α/Θ αέξνο – λεξνύ ηεο Dimplex ΄΄LAK΄΄ γηα ζέξκαλζε θαη
ςύμε, δηαηξνύκελνπ ηύπνπ κε ηελ πδξαπιηθή κνλάδα επηηξέπεη κηα απιή θαη γξήγνξε ζύλδεζε ζην
ζύζηεκα ζέξκαλζεο. Σύλδεζε κε ελδνδαπέδηα γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκό ή κε Fan Coil γηα ζέξκαλζε θαη
ςύμε.

Εθαξκνγέο: ζε κνλνθαηνηθίεο,
δηπινθαηνηθίεο θαη αλαθαηλίζεηο
θηεξίσλ
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4. Αληιίεο ζεξκόηεηαο γηα ζέξκαλζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ (αληηθαηάζηαζε ιέβεηα)
Dimplex HRC 7/11/17/25/35 kW, ε Α/Θ αέξνο – λεξνύ ηεο Dimplex ΄΄HRC 70΄΄ γηα ζέξκαλζε δίλεη κηα
απνηειεζκαηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ελόο ιέβεηα πεηξειαίνπ ή αεξίνπ κε πνιύ πςειό
βαζκό απόδνζεο , εύθνιε ηνπνζέηεζε θαη ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δπλαηόηεηα
ζύδεπμεο πνιιώλ ίδησλ κνλάδσλ γηα θάιπςε κεγάιεο ηζρύνο. Σύλδεζε κε ζώκαηα πςειώλ
ζεξκνθξαζηώλ ή κε ελδνδαπέδηα.

Εθαξκνγέο: ζε
κνλνθαηνηθίεο, δηπινθαηνηθίεο
θαη κηθξέο πνιπθαηνηθίεο
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Β. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η Sieline κε εκπεηξία πιένλ ησλ 35 εηώλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηελ ηερλνινγία ησλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ
θαη κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο άθζνλεο ειηαθήο ελέξγεηαο παξέρεη:
1. Ηιηαθνί ζεξκνζίθσλεο Sieline
α)Σεηξά SX, Δπλαηόηεηα επηινγήο ρσξεηηθόηεηαο δνρείνπ 150, 200, 300, 500 ιίηξα. Boiler θιεηζηνύ
θπθιώκαηνο από ράιπβα πάρνπο 2,5mm κε δηπιή επίζηξσζε ζκάιηνπ θαη πξνζζήθε ηηηαλίνπ, εμσηεξηθό
πεξίβιεκα από ραιύβδηλν θύιιν ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο Seaside Class ιεπθνύ ρξώκαηνο. Σπιιέθηεο κε
επηιεθηηθό απνξξνθεηή ηηηαλίνπ κε εηδηθή επίζηξσζε ζε θελό αέξνο γηα κέγηζηε απόδνζε θαη κόλσζε
πεηξνβάκβαθα. Πιαίζην ζπιιέθηε από πξνθίι εηδηθνύ θξάκαηνο κε επίζηξσζε ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο
Seaside Class. Άζξαπζην θξύζηαιιν αζθαιείαο (security) πάρνπο 4mm.

150SX
200 SX2
200SX1
β)Νέα ζεηξά SXO Δπλαηόηεηα επηινγήο ρσξεηηθόηεηαο δνρείνπ 150 ιίηξα. Με νξηδόληην ζπιιέθηε
ρακεινύ ύςνπο, θαηάιιειν γηα αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηαπηόρξνλα πξνζθέξεη ζεβαζκό ζην
πεξηβάιινλ θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ θηεξίνπ. Θδαληθό γηα ηνπνζέηεζε ζε λεζηά.

γ)Νέα ζεηξά ECOLINE, Δπλαηόηεηα επηινγήο ρσξεηηθόηεηαο δνρείνπ 150, 200 ιίηξα. Boiler θιεηζηνύ
θπθιώκαηνο από ράιπβα πάρνπο 2,5mm κε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία επίζηξσζε ζκάιηνπ, εμσηεξηθό
πεξίβιεκα από πξν βακκέλν αινπκίλην γθξη ρξώκαηνο. Σπιιέθηεο κε επηιεθηηθό απνξξνθεηή,
ζπγθνιιεκέλνο κε ηερλνινγία laser ζηνλ ράιθηλν πδξνζθειεηό θαη πιαίζην από αινπκίλην γθξη ρξώκαηνο .
Άζξαπζην θξύζηαιιν αζθαιείαο (security) πάρνπο 4mm.
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2. Ηιηαθά ζπζηήκαηα Sieline παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο
Τα ειηαθά ζπζηήκαηα βεβηαζκέλεο θπθινθνξίαο ηεο Sieline εμαζθαιίδνπλ
ηελ κέγηζηε απόδνζε κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ δαπαλώλ
ελέξγεηαο. Επηπιένλ κέζσ ηεο πιεζώξαο ησλ επηινγώλ ζηηο δηαζηάζεηο
ηνπο θαη ηνλ ρξσκαηηζκό, δίλνπλ επειημία θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ

•

Κάζεηα δνρεία δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο από 150 έσο 1000 ιίηξα, κε κόλσζε νηθνινγηθήο
πνιπνπξεζάλεο ππθλόηεηαο 52kg/ . Εζσηεξηθά αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία από πγξό
ζκάιην κε ηε κέζνδν Direct Enamelling ςεκέλν ζηνπο 850℃ θαηά DIN 4753,
ηαπηόρξνλε ρξήζε κέρξη ηξηώλ πεγώλ ελέξγεηαο.

•

Επίπεδνπο ζπιιέθηεο Sieline κε επηθάλεηεο 2.0, 2.5 θαη 3.0 m2 θάζεηνπο ή νξηδόληηνπο. κε
επηιεθηηθό απνξξνθεηή κπιε ηηηαλίνπ θαη εηδηθή επίζηξσζε ζε θελό αέξνο κε Laser
ζπγθόιιεζε ζηνλ πδξνζθειεηό. Σπιιέθηεο πςειήο απνξξόθεζεο(α≥0,95), ρακειήο
εθπνκπήο (ε≤0,05). Πηζηνπνίεζε Solar Keymark.

•

Μνλάδα κεηαθνξάο ειηαθήο ελέξγεηαο Oventrop, γεξκαληθήο πξνέιεπζεο, πςειήο
πνηόηεηαο θαη αληνρήο κε πηζηνπνίεζε CE. Πεξηιακβάλεη: θπθινθνξεηή ειηαθώλ
εθαξκνγώλ , αληεπίζηξνθε βαιβίδα, ζεξκόκεηξα παξνρήο-επηζηξνθήο, βαιβίδα
πίεζεο, παξνρόκεηξν, ξπζκηζηηθή βάλα, καλόκεηξν 10bar, απαεξσηή θαη βάλα
πιήξσζεο.
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3. Ηιηαθά ζπζηήκαηα γηα ππνζηήξημε ζέξκαλζεο θαη παξνρή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Sieline
Σπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζέξκαλζεο θαη παξνρήο Ζεζηνύ Νεξνύ Χξήζεο, θαηάιιεια γηα όια ηα είδε
θεληξηθήο ζέξκαλζεο, κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο
ελέξγεηαο.

4. ΗΛΙΑΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ SOLAR VENTI
Γηα Θέξκαλζε-Αθύγξαλζε-Εμαεξηζκό
Τν Solarventi είλαη έλα απηόλνκν ειηαθό αεξόζεξκν πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ.
Πξνζθέξεη ζέξκαλζε, αθπγξαλζε θαη αεξηζκό κέζσ ηνπ θξέζθνπ πξνζεξκαζκέλνπ θαη θηιηξαξηζκέλνπ
αέξα πνπ δηνρεηεύεη ζηνλ ρώξν .Εμαιείθεη ηελ πγξαζία, κνύρια θαη δπζάξεζηεο νζκέο! Με κεδεληθό θόζηνο
ιεηηνπξγίαο (κόλν κε ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ) κεηώλεη ζεκαληηθή ην θόζηνο ηεο ζέξκαλζεο. Είλαη εύθνιν ζηελ
ηνπνζέηεζε, αθόκα θη από ηνλ ρξήζηε (κόλν κία ηξύπα ζηνλ ηνίρν) ρσξίο θόζηνο ζπληήξεζεο γηα
πεξηζζόηεξα από 15 ρξόληα (απηνθαζαξηδόκελν),4 κνληέια θαιύπηνπλ αλάγθεο από 25 – 100 η.κ.
Καηαζθεπή ζηελ Δαλία
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Γ. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Η XPELAIR κέινο ηνπ νκίινπ Dimplex εμεηδηθεύεηαη ζηελ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή πξντόλησλ εμαεξηζκνύ.
Ελζσκαηώλεη ζηηο ζπζθεπέο ηεο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο κε γλώκνλα πάληα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ βέιηηζηε πνηόηεηα. Ο κέζνο άλζξσπνο δεη θαζεκεξηλά ζε θιεηζηνύο ρώξνπο
γηα 17 έσο 20 ώξεο, ζηελ θαηνηθία ε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν. Όζν παξακέλνπκε ζε θιεηζηνύο ρώξνπο ηόζν
απμάλεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ε θαθή πνηόηεηα ηνπ αέξα. Με έλα ζύζηεκα ειεγρόκελνπ εμαεξηζκνύ,
θίιηξαλζεο θαη αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο ηεο Xpelair πεηπραίλνπκε θαζαξή αηκόζθαηξα θαη κεγάιε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
1. XPELAIR SOLITAIR ηνπηθή κνλάδα εμαεξηζκνύ κε αλάθηεζε ζεξκόηεηαο . Ο λένο θαη θαηλνηόκνο
ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο αέξα-αέξα ηεο αγγιηθήο εηαηξίαο Xpelair ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεκνλσκέλνπο ρώξνπο
όπνπ απαηηείηαη εμαεξηζκόο δηαηεξώληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ ζηαζεξή. Η αλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο
ηνπ απνξξηπηνκελνπ αέξα επηηπγράλεη εμνηθνλόκεζε πνπ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 83%.

Εθαξκνγέο: ζε κεκνλσκέλνπο ρώξνπο
όπσο θαζηζηηθό, κπάλην θνπδίλα θ.α.
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2. XPELAIR XCELL QVI θεληξηθέο κνλάδεο εμαεξηζκνύ κε αλάθηεζε ζεξκόηεηαο. Η λέα ζεηξά θεληξηθώλ
κνλάδσλ εμαεξηζκνύ θαη αλάθηεζεο ελέξγεηαο ηνπ εμεξρόκελνπ αέξα, ηεο αγγιηθήο εηαηξίαο Xpelair
εμαζθαιίδνπλ ηελ βέιηηζηε πνηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα. Η αλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ απνξξηπηνκελνπ
αέξα επηηπγράλεη εμνηθνλόκεζε πνπ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 92%.

Εθαξκνγέο: ζε κεγάια πνιπηειή
δηακεξίζκαηα θαη κνλνθαηνηθίεο
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