ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ήρθε η ώρα να
αλλάξετε σε έξυπνη
θέρµανση…
Αρχίστε µια καλύτερη ζωή µε τις αντλίες θερµότητας
ECODAN της MITSUBISHI ELECTRIC
ECODAN και Οικονοµία
Τώρα, κάθε σπίτι απολαµβάνει µοναδική θέρµανση και ζεστό νερό χωρίς πετρέλαιο
και µε οικονοµία έως και 80%!
Η σειρά αντλιών ECODAN της MITSUBISHI ELECTRIC είναι κατάλληλη για κάθε εφαρµογή
και κάθε σπίτι, καθώς προσφέρει µέγιστη θέρµανση είτε σε συνδυασµό µε συστήµατα
ενδοδαπέδιας θέρµανσης είτε µε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις καλοριφέρ.
Ταυτόχρονα, παράγει ζεστό νερό για χρήση µε εκπληκτική εξοικονόµηση ενέργειας.
Τα συστήµατα αντλίας θερµότητας βρίσκονται σήµερα στο επίκεντρο
της προσοχής. Με αυτήν την τεχνολογία δεσµεύεται η θερµότητα
της ατµόσφαιρας, δηλαδή συλλέγεται από
τον αέρα και χρησιµοποιείται ως πηγή
θερµότητας για την παροχή πολύ
αποδοτικής θέρµανσης.

Παράγει 4 φορές την ενέργεια που καταναλώνεται

1kW

Είσοδος ηλεκτρικής ενέργειας

3kW

Θερμότητα που απορροφάται
από τον αέρα

4kW

Αποδιδόμενη θερμότητα

Τεχνολογία ZUBADAN – Κορυφαία Απόδοση
Νέα γενιά ZUBADAN
Οι ZUBADAN διαθέτουν το µοναδικό “Κύκλωµα Flash Injection” (στιγµιαίου ψεκασµού) που επιτρέπει στο
σύστηµα να παρέχει ισχυρή θέρµανση, ακόµα και σε χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες, κατά τη διάρκεια
του χειµώνα. Η εξελιγµένη “Νέα γενιά ZUBADAN” διαθέτει νέο πιο αποδοτικό συµπιεστή, βελτιώνοντας
περαιτέρω την απόδοση θέρµανσης στις χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες. Η ονοµαστική απόδοση
θέρµανσης διατηρείται και στους -15oC ακόµη και µε αποπάγωση, κάνοντας εφικτή την παροχή άνετης
θέρµανσης.
Σχεδόν 22% υψηλότερη από το
προηγούμενο μοντέλο!

Η ονομαστική απόδοση μπορεί
να διατηρηθεί έως τους -15°C !

15

Ολική
απόδοση (kW)

Μέγ. δυνατή
θερμ. ροής (°C)

Νέα γενιά ZUBADAN

14
13
12
11
10

ZUBADAN

9
-25°C

-20°C

-15°C

-7°C

Δυνατότητα
A-15/W55!

65

0°C

60

Ιδανικό
για ΖΝΧ!

Νέα γενιά ZUBADAN

55

Τρέχουσα Power INV

50
45
40

-20°C

-15°C

-10°C

Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
W45 (σύμφωνα με EN 14511)

-5°C

-0°C

5°C

10°C

Εξωτερική θερμοκρασία

Μοναδική παγκοσµίως τεχνολογία που, ακόµα και στους -15oC, επιτυγχάνει πλήρη απόδοση χωρίς αντίσταση,
χωρίς χρήση δεύτερου συµπιεστή και αποδίδει θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης µέχρι 60oC, προσφέροντας
κορυφαία οικονοµία.
H αποκλειστική, πρωτοποριακή τεχνολογία της MITSUBISHI ELECTRIC επιτυγχάνει τη λειτουργία των
εξωτερικών µονάδων σε απίστευτα χαµηλές θερµοκρασίες (µέχρι και -25oC) και εγγυάται εξαιρετικές
αποδόσεις θέρµανσης σε κάθε σπίτι. Κατάλληλο για κάθε εφαρµογή. Επιτυγχάνει υψηλό βαθµό ενεργειακής
απόδοσης µε συντελεστή >4.

Γιατί
Εξειδίκευση
Η ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε 25χρονη παρουσία και πορεία στην ελληνική αγορά, ως αποκλειστικός
διανοµέας των προηγµένων συστηµάτων κλιµατισµού της MITSUBISHI ELECTRIC, και µε τεράστια εµπειρία
σε εγκαταστάσεις ολοκληρωµένων συστηµάτων, προσφέρει σήµερα στη ζωή µας τη µόνη ολοκληρωµένη
λύση για θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.
Tεχνική υποστήριξη
Το εξειδικευµένο δίκτυο καταστηµάτων της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας, προτείνοντας την ιδανική επιλογή, σχεδιάζοντας το σύστηµα που ταιριάζει στον κάθε χώρο και
αναλαµβάνοντας την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη.
Εγγύηση
Τα συστήµατα θέρµανσης καλύπτονται από την εγγύηση του οµίλου Λ. Τουρνικιώτη. Η εγγύηση αυτή, σε
συνδυασµό µε την εξαιρετικής ποιότητας κατασκευή των µηχανηµάτων, τη σωστή υποστήριξη και τη
συντήρηση, σας εξασφαλίζει για µια ολόκληρη ζωή.
Επιδοτήσεις – Χρηµατοδότηση
Οι αντλίες θερµότητας της MITSUBISHI ELECTRIC διαθέτουν κορυφαίο βαθµό απόδοσης, καλύπτουν τις
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισµών και επιδοτούνται µέσω του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’
οίκον». Επίσης εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση µέσω χαµηλότοκων πράσινων δανείων.

ΔΙΚΤΥΟ 150 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ: 214 214 9 214

Χρηµατοδοτείται στα πλαίσια
του Προγράµµατος
«Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον»
%
µε επιδότηση 15% http://exoikonomisi.ypeka.gr
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