100 % ανακυκλώσιμο υλικό

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τα σώματα καλοριφέρ αλουμινίου σε σχέση με τα σιδερένια ή τα μαντεμένια αρχίζουν και
αποδίδουν σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ακόμα και από τους 35 ºC νερό είναι σε
θέση να ζεσταίνουν το χώρο. Λόγω πρώτης ύλης, μπορούμε να μιλάμε για σώματα χαμηλών
θερμοκρασιών. Η λειτουργία τους μάλιστα αυτή, επιτυγχάνεται με πολύ λιγότερο νερό, άρα
έχουμε μεγαλύτερη οικονομία.
Η
έχει αναπτύξει μια τεχνολογία με το όνομα MICRO FIN,
όπου αυξάνει την επιφάνεια κάθε στήλης μέσα από τα πτερύγια
και το ειδικό σχήμα τους. Έτσι έχοντας πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από τα συμβατικά σώματα τύπου panel και άλλων σωμάτων
αλουμινίου παράγεται μεγαλύτερη ενέργεια.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σωμάτων καλοριφέρ “Anit” είναι
αξεπέραστα. Κατασκευάζονται βάση του προτύπου BS EN442,
ελέγχονται για μέγιστη πίεση στα 120 bar και συνεχή λειτουργία
στα 14 bar.
Προστατεύονται από την ειδική αντιδιαβρωτική επικάλυψη
“Internal coating system” και έτσι ο θάλαμος του νερού προστατεύεται
από οποιαδήποτε διάβρωση και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια
ζωής του προϊόντος.

Ειδική τεχνική στη ροή του νερού στο εσωτερικό του σώματος,
με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας
σε όλο το σώμα του καλοριφέρ.

Έτσι μάλιστα επιτυγχάνεται απόλυτη συμβατότητα με
θερμοστατικές κεφαλές άρα ακόμα
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

100 % ανακυκλώσιμο υλικό

Διακοσμητικά Σώματα Καλοριφέρ Αλουμινίου
For a warm and beautiful life…
Και σε 905 για εύκολη αντικατάσταση
παλαιών σωμάτων καλοριφέρ
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ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

905 αντικατάστασης σε λευκό
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ

Standard σε λευκό & μαύρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ

Kcal/h
Kcal/h
90/70/20 60/40/20

8.5 / 500 / 500

1225

980

8.5 / 500 / 800

1925
2450
2975

1540
1960
2380

8.5 / 500 / 1000
8.5 / 500 / 1200

Kcal/h
Kcal/h
90/70/20 60/40/20

8.5 / 905 / 210

735

588

8.5 / 905 / 280

980

784

8.5 / 905 / 360

1225

980

8.5 / 905 / 430

1470

1176

8.5 / 905 / 500
8.5 / 905 / 570

1715
1960

1232
1568

8.5 / 905 / 650

2205

1674

8.5 / 905 / 720

2450

1960

8.5 / 905 / 790

2695

2156

8.5 / 905 / 860

2940

2352

8.5 / 905 / 930

3185

2548

8.5 / 905 / 1000

3430

2744

Vertical σε λευκό & μαύρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ/ΥΨΟΣ/ΜΗΚΟΣ

Kcal/h
Kcal/h
90/70/20 60/40/20

Pioneer Vertical
8.5 / 1500 / 500

3150

2520

Pioneer Vertical
8.5 / 1500 / 420

2160

1728

Α++ Ενεργειακή Κλάση
120 bar πίεση δοκιμής
100% ανακυκλώσιμο προϊόν

