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Η πορεία της Κλιμαμηχανικής

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στις ελληνικές οικίες & 
επιχειρήσεις ολοκληρωμένες καθετοποιημένες υπηρεσίες 
σχεδιασμού & υλοποίησης έργων ενοποιώντας τις πλέον 
σύγχρονες τεχνολογίες κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης, 
ψύξης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).  Κοινός 
γνώμονας σε όλα τα έργα - από το πιο μικρό μέχρι το πιο 
σύνθετο - είναι η εξεύρεση της βέλτιστης τεχνολογικά & 
επιστημονικά λύσης από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας, 
άνεσης, εργονομίας, ασφάλειας και αντοχής στο χρόνο.

H Κλιμαμηχανική γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
λίγα χρόνια μετά την εμπιστεύτηκαν δύο κορυφαίοι οίκοι στην 
παγκόσμια αγορά τεχνολογίας κλιματισμού & θέρμανσης, 
η Daikin και η Bosch, καθιστώντας την Κεντρικό Διανομέα 
Ελλάδας (Master Dealer).  Η ακόρεστη διάθεση για μάθηση 
και η συνεχής επένδυση σε νέες δεξιότητες οδήγησαν την 
Κλιμαμηχανική στην επίτευξη του στόχου να αναγνωριστεί 
ως ένας από τους πλέον εξειδικευμένους μεγάλους 
παρόχους ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών στην 
Ελλάδα.  Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ένα πιστοποιημένο & 
εκπαιδευμένο δίκτυο τοπικών συνεργατών της Κλιμαμηχανικής 
στη Βόρειο Ελλάδα.

Η ομάδα της Κλιμαμηχανικής

Η ομάδα της Κλιμαμηχανικής αριθμεί 40 στελέχη διαφορετικών 
εξειδικεύσεων, όπως μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς 
ψυκτικούς, εφαρμοστές ψυκτικούς, τεχνικούς φυσικού 
αερίου, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, θερμοϋδραυλικούς,  
ηλεκτρολόγους μηχανικούς, και εφαρμοστές.  Η ομάδα αυτή 
είναι δεμένη για μεγάλο αριθμό ετών κι έχει συνεργαστεί σε 
πολλά διαφορετικά πολύπλοκα τεχνικά έργα σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια υποστηρίζοντας τον αστικό οικιστικό, 
επαγγελματικό, βιομηχανικό, κατασκευαστικό & τουριστικό 
ιστό.

Η πλούσια εμπειρία του στελεχικού δυναμικού της 
Κλιμαμηχανικής, της επιτρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί 
έργα καθετοποιημένα από τη διάγνωση, τη μελέτη & την 
κοστολόγηση μέχρι την άρτια εγκατάσταση και υποστήριξη 
after- sales.

Κλιμαμηχανική… οι αριθμοί λένε 
πάντα την αλήθεια 

•	40μελής	ομάδα	διαφορετικών	εξειδικεύσεων	&	
δεξιοτήτων

•	1.000	αντλίες	θερμότητας	Daikin	Altherma

•	70.000	αντλίες	θερμότητας	μικρής	ισχύος	(splits)

•	10.000	ημικεντρικά	συστήματα	(SkyAir)

•	5.000	συστήματα	κεντρικού	κλιματισμού	(VRV)

•	8.000	λέβητες	φυσικού	αερίου
•	1.300	υδρόψυκτα	συστήματα
•	 150	πρότυπες	εγκαταστάσεις	φωτοβολταϊκών	&	
έργων	γεωθερμίας
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Κλιμαμηχανική…
φτιάχνει κλίμα σε κάθε σπίτι 

Η Κλιμαμηχανική, ως Κεντρικός Διανομέας Ελλάδος της 
Daikin, έχει διαχειριστεί επιτυχώς τη μελέτη, το σχεδιασμό 
& την υλοποίηση σύνθετων εγκαταστάσεων κλιματισμού 
& ψύξης για συγκροτήματα κατοικιών, πολυκατοικίες, 
μεζονέτες, μονοκατοικίες & εξοχικές κατοικίες σε όλες σχεδόν 
τις περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Η γκάμα των τεχνολογιών της Daikin για οικιστικές εφαρμογές 
είναι τεράστια, καθώς περιλαμβάνει splits, επιδαπέδιες 
μονάδες, multi, ημικεντρικές μονάδες Skyair κτλ.

Απευθυνθείτε στους Μηχανικούς Συμβούλους Εξυπηρέτησης 
της Κλιμαμηχανικής στην έκθεση της Θεσσαλονίκης για να 
μελετήσουν τα σχέδια & τη διαρρύθμιση των χώρων ώστε 
να διεξάγουν εξατομικευμένη μελέτη και να προτείνουν 
έγκαιρα & έγκυρα τη βέλτιστη λύση από πλευράς ευελιξίας, 
αξιοποίησης χώρου, αισθητικής, κατανομής θερμοκρασίας & 
αέρα, λειτουργικότητας και σχέσης ποιότητας- κόστους.

Κλιμαμηχανική… λύσεις που 
αποδίδουν για κάθε επιχείρηση

Η Κλιμαμηχανική διαθέτει πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό & 
την υποστήριξη εγκαταστάσεων τόσο για εμπορικές μονάδες 
(καταστήματα, εκθέσεις, εμπορικά κέντρα) & γραφεία όσο και 
για βιομηχανικούς χώρους και τουριστικές/ ξενοδοχειακές/ 
επισιτιστικές μονάδες.  Κάποια από τα πλέον σύνθετα 
έργα- ορόσημα σε Ελλάδα και Βαλκάνια καθιέρωσαν την 
Κλιμαμηχανική ως έναν από τους πλέον εξειδικευμένους 
μελετητές & παρόχους συνολικών λύσεων κλιματισμού- 
θέρμανσης σε επαγγελματικές εφαρμογές στη χώρα μας 
& την ευρύτερη περιοχή.  Επιπλέον, η Κλιμαμηχανική έχει 
αποτελέσει ενεργειακό σύμβουλο για πολλά περίπλοκα 
κτιριακά έργα, όπως διατηρητέων κτιρίων, μουσείων κ.α.
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Κλιμαμηχανική… εξοικονόμηση 
κόστους αξιοποιώντας σύγχρονες 
λύσεις θέρμανσης 

Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma

Ειδικότερα στις μέρες μας, όπου το κόστος του πετρελαίου έχει 
εκτοξευθεί, η παροχή λύσεων που αξιοποιούν την ηλεκτρική 
ενέργεια και την ηλιακή θερμική ενέργεια καθίσταται ολοένα 
και περισσότερο επίκαιρη.

Η αντλία θερμότητας είναι ίσως το πλέον σύγχρονο & 
«έξυπνο» τεχνολογικά σύστημα θέρμανσης, καθώς καθιστά 
το σπίτι ένα μόνιμο κουμπαρά που εξοικονομεί χρήματα.  
Η Daikin Altherma λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά 
και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Πληρώνετε μόνο ένα 
μικρό ποσό ρεύματος, αλλά πρόκειται για μία επένδυση 
που αποδίδει. Από 1 kW ηλεκτρισμού η Daikin Altherma 
παράγει 3 έως 5 kW διαθέσιμη θερμότητα.
 
Μία αντλία θερμότητας απορροφά θερμική ενέργεια από 
το περιβάλλον την αυξάνει και κατόπιν την αποδίδει σε ένα 
μέσον, το οποίο στην περίπτωση του συστήματος Daikin 
Altherma είναι το νερό που κυκλοφορεί στα σώματα χαμηλής 
θερμοκρασίας, το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης ή τις 
μονάδες fan coil. 

Η αντλία θερμότητας Daikin Altherma αποτελεί κορυφαία 
επιλογή τόσο για περιπτώσεις νεόκτιστων κατασκευών όσο 
και για ανακαινίσεις υπαρχόντων.

Κλιμαμηχανική… δίνει δύναμη στα 
χέρια του κάθε επαγγελματία

Η Κλιμαμηχανική γνωρίζει καλά την πίεση που δέχεται ο 
επαγγελματίας σε σχέση με την ψύξη/ κατάψυξη πρώτων 
υλών, νωπών προϊόντων και ημιτελών/ τελικών προϊόντων 
στην έκθεσή του.  Οι μηχανικοί της Κλιμαμηχανικής 
υποστηρίζουν πάρα πολλές αντίστοιχες εγκαταστάσεις 
επαγγελματικής ψύξης αξιοποιώντας τη γνώση και τα 
πλεονεκτήματα που παρέχουν τα ψυκτικά μηχανήματα Zeas 
της Daikin.

•	Inverter

•	Ολοκληρωμένο	Καθετοποιημένο	Σύστημα	Πακέτο

•	Αθόρυβο

•	Ευέλικτο

•	Εγγυημένο

ZEAS
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Β) Ανακαινίσεις οικιών με αντικατάσταση υπάρχοντος 
συστήματος θέρμανσης

Η εφαρμογή Daikin Altherma High Termperature 
(HT) μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με κοινά σώματα 
υψηλών θερμοκρασιών. Είναι η τέλεια λύση για να κάνετε 
οικονομία στη θέρμανση με τις λιγότερες επεμβάσεις στην 
κατοικία σας!

Η εξωτερική μονάδα απάγει θερμότητα από τον εξωτερικό 
αέρα που στη συνέχεια μεταφέρεται στην εσωτερική 
μονάδα διαμέσω των σωλήνων ψυκτικού μέσου (συνεπώς, 
ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι δεν παγώνουν ποτέ οι 
σωληνώσεις). Η εξωτερική μονάδα τοποθετείται πολύ 
εύκολα. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η λειτουργία της μονάδας 
μέχρι τους -20°C. 

Η αναστρέψιμη αντλία θερμότητας αέρος/νερού περιέχει 
συμπιεστή ελεγχόμενο με inverter. Το σύστημα inverter 
διατηρεί συνεχώς την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, 
κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 30% σε σύγκριση με ένα κλασικό σύστημα 
on/off.

Η εσωτερική μονάδα θερμαίνει το νερό, το οποίο 
κυκλοφορεί στα σώματα υψηλών θερμοκρασιών και μπορεί 
να συνδυαστεί  με δοχείο ζεστού νερού χρήσης. Χάρη στη 
μοναδική τεχνολογία cascade (δύο inverter συμπιεστές και 
δύο ψυκτικά κυκλώματα), η οποία μπορεί να ανεβάσει τη 
θερμοκρασία του νερού μέχρι τους 80°C, δεν απαιτείται 
ηλεκτρική αντίσταση προκειμένου να έχετε τις επιθυμητές 
συνθήκες θέρμανσης.

Γ) Ανακαινίσεις ξενοδοχείων

Την περίοδο της κρίσης, ένα από τα σημαντικότερα 
εργαλεία για μια επαγγελματική μονάδα είναι η διαχείριση  
του κόστους λειτουργίας.  Ειδικότερα στις ξενοδοχειακές 
μονάδες το κόστος θέρμανσης & το κόστος των ζεστών 
νερών χρήσης είναι μια από τις σημαντικότερες λειτουργικές 
δαπάνες σε ετήσια βάση.  Η αντλία θερμότητας Daikin 
Altherma σε συνδυασμό με ηλιακή υποβοήθηση είναι η 
καλύτερη λύση στα χέρια των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
για την αναβάθμιση των ενεργειακών συστημάτων τους και 
την επίτευξη εντυπωσιακής εξοικονόμησης κάθε χρόνο.  Οι 
μετρήσεις σε εφαρμογές της Κλιμαμηχανικής έχουν δείξει 
μειώσεις που ξεπερνούν το 60% σε ετήσια κατανάλωση.

Α) Νέες κατοικίες

H Daikin Altherma μπορεί να λειτουργήσει με σύστημα 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με σώματα χαμηλής 
θερμοκρασίας, με fan coils ή συνδυασμό των παραπάνω.  
Η αντλία λειτουργεί είτε με εξωτερική μονάδα (Monobloc) 
μόνο, που δεν δεσμεύει χώρο εσωτερικά στην οικία είτε με 
συνδυασμό εξωτερικής & εσωτερικής μονάδας (Split).

Η Daikin Altherma παρέχει σε μια οικία τις ακόλουθες 
δυνατότητες:

• Θέρμανση για όλο το σπίτι
• Ψύξη για το σπίτι (προαιρετικά)
• Συνδυαστική λειτουργία με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan 

coils ή σώματα χαμηλών θερμοκρασιών

Επιπλέον, η Daikin Altherma για εφαρμογή χαμηλών 
θερμοκρασιών μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με ηλιακούς 
συλλέκτες για την παραγωγή ζεστού νερού. Το ηλιακό 
σύστημα εξασφαλίζει τη μεταφορά θερμότητας από τον ήλιο 
στη δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης της Daikin Altherma 
μέσω εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας.  Αυτό το σύστημα 
επιτρέπει την αποτελεσματική θέρμανση του 30% έως 70% 
του νερού της δεξαμενής με ενέργεια από τον ήλιο.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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Κλιμαμηχανική… και στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας 

Ενδοδαπέδια Θέρμανση
Interplast Green Line
 
Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και 
αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που συνδυάζει συνθήκες 
θερμικής άνεσης και οικονομικής λειτουργίας. Αυτός είναι κι 
ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει κυριαρχήσει ως 
σύγχρονο σύστημα θέρμανσης τόσο στις νεόκτιστες κατοικίες 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Στο σύστημα αυτό, ζεστό νερό θερμοκρασίας 35-
45οC κυκλοφορεί μέσα σε κύκλωμα σωληνώσεων 
που είναι ενσωματωμένο στο δάπεδο του χώρου, 
μετατρέποντας το ίδιο το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα.  
 
Η θέρμανση μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν 
όλη την επιφάνεια του χώρου εξασφαλίζει τις βασικές 
απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής δηλαδή άνετη και υγιεινή 
διαβίωση σε συνθήκες θερμικής θαλπωρής. Αισθητική 
χωρίς περιορισμούς στη σύγχρονη μοντέρνα κατοικία 
και φιλικότητα προς το περιβάλλον, μπορεί κανείς να 
τα απολαμβάνει εύκολα εξοικονομώντας ενέργεια 
και έξοδα, χάρη στην ενδοδαπέδια θέρμανση!  

Η Interplast είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει 
ένα ολοκληρωμένο πακέτο υλικών για την εγκατάσταση 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με 30 χρόνια εγγύηση στους 
πλαστικούς σωλήνες για τη θέρμανση δαπέδου και 10 

Λέβητες συμπύκνωσης
Η τεχνολογία συμπύκνωσης είναι συνώνυμη με την σύγχρονη 
θέρμανση. Μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες κατοικίες καθώς 
και σε σπίτια που ανακαινίζονται. Η τεχνολογία συμπύκνωσης 
παράγει θερμότητα με ένα ιδιαίτερα οικονομικό τρόπο. Κατά 
την καύση του φυσικού αερίου δημιουργούνται υδρατμοί στα 
καυσαέρια. Οι συμβατικοί λέβητες δεν αξιοποιούν αυτήν την 
θερμική ενέργεια, η οποία διαφεύγει ανεκμετάλλευτη από 
την καπνοδόχο. Στο λέβητα συμπύκνωσης αυτοί οι υδρατμοί 
ψύχονται, συμπυκνώνονται και αποδεσμεύουν ένα πρόσθετο 
ποσοστό θερμότητας, τη λεγόμενη θερμότητα συμπύκνωσης 
ή λανθάνουσα θερμότητα στο σύστημα της θέρμανσης. 
Το αποτέλεσμα: περισσότερη θερμότητα με μικρότερη 
κατανάλωση ενέργειας. 

Οι σύγχρονες μονάδες συμπύκνωσης της Bosch το αποδεικνύουν 
με έναν συνολικό βαθμό απόδοσης έως 109%.

Συμβατικοί επίτοιχοι λέβητες
Οι σύγχρονοι επίτοιχοι λέβητες αερίου είναι λέβητες υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, υπόκεινται σε αυστηρές προδιαγραφές 
ασφαλείας- και σε αντίθεση με τη θέρμανση πετρελαίου, δεν 
υπάρχει πλέον η ανάγκη ύπαρξης χώρου λεβητοστασίου 
καθώς και τοποθέτησης δεξαμενής καυσίμου. 

Με έναν συμβατικό επίτοιχο λέβητα επιλέγετε μια συσκευή 
για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης σε μια πολύ καλή σχέση 
τιμής - απόδοσης. Οι αξιόπιστοι επίτοιχοι λέβητες ταιριάζουν 
σχεδόν σε κάθε κατοικία και επαγγελματικό χώρο.
 
Οι επίτοιχοι λέβητες της Bosch παρέχουν θέρμανση και ζεστό 
νερό για το σπίτι σας, είναι κατάλληλοι για διαμερίσματα και 
μονοκατοικίες και ιδανικοί για την αντικατάσταση του παλιού 
σας λέβητα. Στον τομές της τεχνολογίας η Bosch βελτιστοποιεί 
συνεχώς τα προϊόντα της. Οι επίτοιχοι λέβητες επιτυγχάνουν 
βαθμό απόδοσης έως και 94% και στη λειτουργία τους είναι 
σχεδόν αθόρυβοι, έτσι ώστε να προσφέρουν άνεση και 
ζεστασιά για όμορφες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Λέβητες Φυσικού Αερίου
& Λέβητες Συμπύκνωσης Bosch 

Φυσικό Αέριο - Μία φιλική προς το περιβάλλον πηγή 
ενέργειας

Το φυσικό αέριο είναι ένα εναλλακτικό και δημοφιλές καύσιμο 
για τη θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης γιατί παρέχει 
οικονομία, ασφάλεια, άνεση και επιπλέον προστατεύει το 
περιβάλλον λόγω της «καθαρότητας» των προϊόντων καύσης. 

Ο αέρας και το περιβάλλον
Το φυσικό αέριο έχει τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων από όλα 
τα ορυκτά καύσιμα. Η καύση του διεξάγεται χωρίς υπολείμματα, 
συνεπώς δεν υπάρχει καπνός ή αιθάλη και οι εκπομπές του CO2 
είναι αρκετά χαμηλότερες από τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. 
Έτσι προστατεύετε το περιβάλλον και συγχρόνως τον επίτοιχο 
λέβητα σας.

Για κάθε σπίτι υπάρχει ο κατάλληλος λέβητας φυσικού αερίου 
από την Bosch. Προσφέρει ζεστασιά και είναι επίσης εξαιρετικά 
αποδοτικός και αξιόπιστος. Οι λέβητες αερίου της Bosch 
διατίθενται σε διαφορετικούς τύπους και μοντέλα ως επίτοιχες 
ή επιδαπέδιες μονάδες για διαμερίσματα, μονοκατοικίες και 
πολυκατοικίες καθώς και επαγγελματικούς χώρους. Μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα σύγχρονο λέβητα αερίου με 
τεχνολογία συμπύκνωσης ή ένα συμβατικό λέβητα.

Η Bosch σας προσφέρει την κατάλληλη συσκευή για ένα ζεστό 
σπίτι. Απλές στο χειρισμό, αθόρυβες και με υψηλή ενεργειακή 
απόδοση οι λέβητες αερίου της Bosch είναι κατασκευασμένοι 
για μια ολόκληρη ζωή.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



14

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Κλιμαμηχανική…
πρωτοπορεί και στις πράσινες 
ενεργειακές λύσεις 

Τα φωτοβολταϊκά στέγης αποτελούν εξαιρετική λύση τόσο 
για τη μείωση των ρύπων στο περιβάλλον όσο και για την 
εξοικονόμηση ενέργειας & του κόστους θέρμανσης στην 
οικία του ιδιοκτήτη.  Στην πλειοψηφία των προηγμένων 
χωρών του Δυτικού κόσμου, τα φωτοβολταϊκά αποτελούν 
δημοφιλή επιλογή διότι δημιουργούν έναν αξιόπιστο και 
χωρίς ρίσκο κουμπαρά που αποφέρει μηνιαίο εισόδημα 
τόσο στον εργαζόμενο, τον ελεύθερο επαγγελματία ή τον 
αγρότη όσο και στο συνταξιούχο ιδιοκτήτη ενός ακινήτου.

Η Κλιμαμηχανική συνεργάζεται με την Bosch στον τομέα 
των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς είναι μια από τις 
κορυφαίες παραγωγούς ηλιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη 
και τον κόσμο.  Είμαστε υπερήφανοι για την φροντίδα με 
την οποία έχουμε διαχειριστεί μέχρι σήμερα περίπου 80 
διαφορετικά έργα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την 
επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα είναι:

ü  εγγυημένο εισόδημα για 25 χρόνια
ü	επένδυση με μηδενικό ρίσκο
ü  απόσβεση επένδυσης σε λίγα χρόνια
ü  αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης του κτιρίου
ü  αφορολόγητο πρόσθετο εισόδημα

χρόνια σε όλα τα οριχάλκινα εξαρτήματα.
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κανείς 
με την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι: 

• Θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης 
• Εξοικονόμηση ενέργειας
• Πλήρης εκμετάλλευση εσωτερικών χώρων 
• Ασφαλέστερη θέρμανση 
• Δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας μέσω fan 

coil ή θερμαντικών σωμάτων.
• Φιλικότητα προς το περιβάλλον 
• Δυνατότητα δροσισμού 
• Εξαιρετική ηχομονωτική λειτουργία

Ηλιακή ενέργεια…
Πηγή Ζωής & Εξοικονόμησης 

Ηλιακά Θερμοσιφωνικά Συστήματα
Interplast Greenline

Η ηλιακή ενέργεια είναι εξαιρετική πηγή θέρμανσης σε 
μια χώρα όπως η Ελλάδα με τα μοναδικά κλιματολογικά 
χαρακτηριστικά.  Η Κλιμαμηχανική παρέχει λύσεις τόσο σε 
επίπεδο ηλιακής υποβοήθησης & ηλιακών θερμοσιφωνικών 
συστημάτων αλλά και σε επίπεδο φωτοβολταϊκών 
συστημάτων.

Η Interplast, κορυφαία ελληνική βιομηχανία πλαστικών 
σωλήνων ύδρευσης και θέρμανσης, παράγει προηγμένα 
ηλιακά συστήματα.  Η παραγωγή είναι καθετοποιημένη, 
από τα δοχεία μέχρι τους ηλιακούς συλλέκτες και τις 
σωληνώσεις.  Οι συλλέκτες διατίθενται σε εκδόσεις strip και 
full plate.

Οι προτεινόμενες λύσεις από τους Μηχανικούς Συμβούλους 
Εξυπηρέτησης της Κλιμαμηχανικής θα καλύψουν όλες 
τις ανάγκες σε όγκο νερού και θερμική απόδοση κάθε 
κτιρίου. Το μέγεθος και ο τύπος των συλλεκτών, καθώς 
και ο όγκος της δεξαμενής, επιλέγονται βάσει των ειδικών 
προδιαγραφών και των απαιτήσεων του πελάτη (π.χ. 
ποσότητα και θερμοκρασία ζεστού νερού για οικιακή χρήση, 
ποσοστό συνεισφοράς της ηλιακής ενέργειας στο σύστημα 
κεντρικής θέρμανσης).  
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