Θέρµανση - Ψύξη από το περιβάλλον, σε ένα σύστηµα
Καινοτόµες λύσεις για το ενεργειακό πρόβληµα
θέρµανσης – ψύξης κατοικιών µε προστασία του
περιβάλλοντος.
Σήµερα και στα επόµενα χρόνια οι Αντλίες Θερµότητας στον
τοµέα της Θέρµανσης – Ψύξης καθώς και του Ζεστού νερού
χρήσης θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. Ήδη παρουσιάζεται
διαρκώς αυξανόµενη τάση στην ζήτησή τους και αυτό λόγω του
ότι αποτελούν την οικονοµικότερη λύση έναντι ενός συµβατικού
συστήµατος θέρµανσης που λειτουργεί µε πετρέλαιο ή µε φυσικό
αέριο. Ταυτόχρονα αντλούν ενέργεια από το περιβάλλον και
συµβάλλουν στην προστασία του. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα όλο
και περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών και επαγγελµατικών
χώρων να επιλέγουν να εγκαταστήσουν µία αντλία θερµότητας
διότι κανένα άλλο σύστηµα δεν συγκεντρώνει τόσα
πλεονεκτήµατα για τον τελικό χρήστη αλλά και για την κοινωνία
µας. Γι αυτό και σε πολλές χώρες της Ευρώπης η αγορά των
αντλιών θερµότητας επιδοτείται από το κράτος.
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Οι αντλίες θερµότητας της Dimplex
Ο βιοµηχανικός όµιλος DIMPLEX παράγει στο εργοστάσιο του
στο Kulmbach της Γερµανίας (πρώην εργοστάσιο της Siemens)
µια µεγάλη γκάµα Αντλιών Θερµότητας: Αέρος-Νερού, ΕδάφουςΝερού (Γεωθερµία), Νερού- Νερού, Ζεστού Νερού Χρήσης.
Τα 40 χρόνια εµπειρίας και συνεχούς έρευνας καθιστούν την
Dimplex πρωτοπόρο στον τοµέα αυτό.
Η εταιρεία SIELINE, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
Dimplex στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχει πραγµατοποιήσει
δεκάδες έργα µε αντλίες θερµότητας και είναι από τις πρώτες
εταιρείες στην Ελλάδα στον τοµέα αυτό. Μεταφέρει το Κnow How
µε έµπειρους µηχανικούς και παρέχει τεχνική υποστήριξη στους
πελάτες της.
Μάθετε περισσότερα εδώ.
Η Sieline θα συµµετάσχει στην διεθνή έκθεση Climatherm που
θα διεξαχθεί από 03- 07/03/2010 στον Ανατολικό Αερολιµένα του
Ελληνικού όπου και µπορείτε να µας επισκεφθείτε! Σε όσους
από εσάς επιθυµούν µπορούµε να αποστείλουµε προσκλήσεις.
Μπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε για τις Αντλίες Θερµότητας της
Dimplex καθώς και για τα υπόλοιπα προϊόντα της Sieline από
την ιστοσελίδα µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
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