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Θέρμανση - Ψύξη - Ζεστό νερό χρήσης
Καινοτόμες λύσεις για το ενεργειακό πρόβλημα θέρμανσης και ψύξης κατοικιών και επαγγελματικών

χώρων με προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο
ι τιμές για ορυκτές καύσιμες ύλες όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ανεβαίνουν συνεχώς. Για πόσο όμως
ακόμη χρόνο και σε ποιες τιμές; Η ζήτηση ορυκτών καυσίμων υλών στο μέλλον θα είναι πλέον μεγαλύτερη της
προσφοράς με αποτέλεσμα την ανοδική τάση των τιμών τους. Είναι σημαντικό συνεπώς για κάθε νοικοκυριό να
επιλέγει για την θέρμανση μελλοντικά ασφαλή, ανεξάρτητη και οικονομικά προσφορότερη τεχνική. Ευφυείς
ιδιοκτήτες οικιών, είτε πρόκειται για αναπαλαίωση και εκσυγχρονισμό, είτε για νέα κατασκευή, επιλέγουν την εγ-

κατάσταση μιας δοκιμασμένης τεχνολογίας δηλ. την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας της Dimplex διότι κανένα άλλο σύ-
στημα θέρμανσης δε συγκεντρώνει τόσα πλεονεκτήματα για το χρήστη αλλά ταυτόχρονα και για το περιβάλλον.

1) Μείωση ενεργειακών αναγκών

Μια συμβατική θέρμανση χρειάζεται το 120% του καταναλισκόμενου πετρελαίου για να προσφέρει το 100% αφού το 20% χάνεται με μορ-
φή αερίων μέσω της καπνοδόχου. Με την αντλία θερμότητας επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο. Η Α/Θ Dimplex αντλεί από το περιβάλλον
το 75% των ενεργειακών αναγκών και το υπόλοιπο 25% το καλύπτει με ηλεκτρική ενέργεια. Η αντλούμενη ενέργεια δεν παρέχεται μόνο δω-
ρεάν από το περιβάλλον αλλά διατίθεται ανεξάρτητα από εποχές, είναι ανεξάντλητη και εξασφαλίζει πλέον παραγωγικούς πόρους για τις
μελλοντικές γενιές.

2) Προστασία περιβάλλοντος με τις αντλίες θερμότητας

Η κλασική μέθοδος θέρμανσης με ορυκτές καύσιμες ύλες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές ρύπων. Μια
μονοκατοικία 150m2 για τη θέρμανσή της επιβαρύνει το περιβάλλον σε ετήσια βάση με 6200Kg CO2. Η ίδια μονοκατοικία για θέρμανση
με φυσικό αέριο προκαλεί εκπομπή 3820Kg CO2. Η θέρμανση του χώρου αυτού με αντλία θερμότητας Dimplex και με βάση το γερμανικό
μείγμα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μολύνει το περιβάλλον με μόνο 770Kg CO2. Η τοπική δε επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι μη-
δενική.

3) Άριστη ποιότητα με ταυτόχρονη θέρμανση και ψύξη σε ένα σύστημα 

Οι αντλίες θερμότητας Dimplex εγγυώνται ποιότητα γερμανικής κατασκευής και τεχνικής. Κατασκευάζονται με γνώμονα τις καινοτομίες και
τα χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία έχουν ήδη πείσει χιλιάδες χρήστες εδώ και χρόνια. Οι αντλίες θερμότητας Dimplex έχουν ωριμάσει
ως προϊόντα: υψηλότερες τιμές απόδοσης (COP), εργονομική άνεση χειρισμού, μακροχρόνια ασφαλής λειτουργία, μεμονωμένη επιλογή
συστήματος, ψύξη-θέρμανση σε ένα σύστημα, λειτουργία αντλίας θερμότητας υψηλής θερ-
μοκρασίας σε παλαιό κτίριο, πλήρες πρόγραμμα εξαρτημάτων για ασφαλή και αντιπαγετική λει-
τουργία με σημαντική μείωση του κόστους λει-
τουργίας.

4) Κατηγορίες αντλιών θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας της Dimplex διακρίνον-
ται σε:
Α/Θ Αέρος – Νερού, Α/Θ Νερού – Νερού,
Α/Θ Εδάφους – Νερού (Γεωθερμία), Α/Θ Ζε-
στού Νερού Χρήσης.
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