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Swiss Made 

Thermal Energy Flow Metering
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H εφαρμογή του συστήματος προβλέπεται 
από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και προτείνεται 
ως μέτρο προς εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ευρωπαϊκή Ένωση
(οδηγία 93/76/Ε.Ο.Κ. – 13.09.93)

Προτείνεται επίσης από :
• Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
 (Σχέδιο ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001)
• Τον Κ.ΟΧ.Ε.Ε. (Κανονισμός Ορθολογικής  
 Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας,
 ο οποίος περιέχεται στην Κοινή   
 Υπουργική Απόφαση 21475/4707)
• ΚΕΝΑΚ – Κανονισμός Ενεργειακής
 Αποδοτικότητας Κτιρίων (ν. 3661/2008)

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου www.ypeka.gr.



Swiss Made 

Η δυνατότητα μέγιστης εξοικονόμησης
ενέργειας και δίκαιης κατανομής δαπανών 
είναι ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα 
που προσφέρει η εγκατάσταση αυτονομίας
με θερμιδομέτρηση. Είναι η εναλλακτική λύση 
στην εξοικονόμηση ενέργειας (μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμου), συνδυασμένη με
τις καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης.

Με την τοποθέτηση θερμοστατικής κεφαλής 
δίνεται η δυνατότητα αυτονομίας ανά
θερμαντικό σώμα και ελέγχου της θερμοκρα-
σίας κάθε χώρου ξεχωριστά (αυτονομία σε
επίπεδο δωματίου). Έτσι καταφέρνετε να 
έχετε μεγάλη οικονομία και κέρδος στην 
τσέπη σας κάνοντας γρήγορα απόσβεση του 
κόστους εγκατάστασης.

Το σύστημα εφαρμόζεται γρήγορα,
χωρίς ζημιές και μερεμέτια

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
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Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα
με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ώστε να προσφέρουν απόλυτη αξιοπιστία και ακρίβεια
στις μετρήσεις τους (ΕΝ 834).

Ασύρματος Κατανεμητής ∆απανών/
Θερμιδομετρητής
• Μέτρηση πραγματικής   
 θερμικής ενέργειας
• 2 αισθητηρίων 
• Προστασία έναντι παραβίασης
Χώρα κατασκευής: Ελβετία

Ηλεκτρονικός
Κυκλοφορητής “Inverter”
• Προσαρμογή πίεσης και   
 παροχής ανάλογα με τη ζήτηση  
 των διαμερισμάτων
• Μείωση της κατανάλωσης  
 ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι
 και 80%. Ενεργειακή κλάση Α*

Χώρα κατασκευής: Γερμανία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Θερμοστατική κεφαλή
• Ανεξάρτητη ρύθμιση
 θερμοκρασίας χώρου
• ∆υνατότητα ψηφιακού μοντέλου 
Χώρα κατασκευής: Γερμανία / Ιταλία

Ελεγκτής Αντιστάθμισης
Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος.
• Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου
• Μεγιστοποίηση διάρκειας ζωής  
 του λέβητα

Χώρα κατασκευής: Γερμανία



 Πόσες και ποιες  
 ώρες θα λειτουργεί  
 η θέρμανση μου

 Την θερμοκρασία που επιθυμώ
 σε κάθε χώρο επιτυγχάνοντας
 αυτονομία ανά δωμάτιο

Εξοικονόμηση ενέργειας
 & θερμική άνεση

Παράλληλα:

 ∆εν υπάρχουν διαφωνίες για το πόσες  
 και ποιές ώρες θα λειτουργεί
 η θέρμανση του κτιρίου

 Λύνονται όλα τα προβλήματα    
 λανθασμένων χρεώσεων διότι μετριέται  
 η πραγματική κατανάλωση ακόμα και αν  
 έχει τοποθετηθεί μεγαλύτερο
 θερμαντικό σώμα

Στην ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ με
ΘΕΡΜΙ∆ΟΜΕΤΡΗΣΗ
επιλέγω:
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