ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ
Οι ηλεκτρικοί λέβητες µπορούν να συνδυαστούν ιδανικά µε όλες τις θερµάνσεις νερού.( Θερµαντικά
σώµατα panel, ενδοδαπέδια θέρµανση ή Fan coil )
Εξασφαλίζουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς να απαιτούν καµινάδες , οπές εξαερισµού ,και
ειδικούς χώρους στέγασης.
Με τις σηµερινές τιµές των ορυκτών καυσίµων η λειτουργία τους είναι του ιδίου κόστους λειτουργίας
µε ένα λέβητα πετρελαίου όταν λειτουργούν µε ηµερήσιο τιµολόγιο ρεύµατος και κατά 30%
οικονοµικότεροι όταν λειτουργούν µε νυχτερινό ρεύµα.
Σαν αποκλειστικό µέσο θέρµανσης είναι ιδανικοί για µικρούς χώρους όπου απαιτείται αυτονοµία και
παράλληλα δεν διατίθεται χώρος γιά λεβητοστάσιο. Γιά γκαρσονιέρες , δυάρια , µικρά γραφεία και
επαγγελµατικούς χώρους είναι ο ιδανικός τρόπος αποκοπής και αυτονόµησης από την κεντρική
θέρµανση τού κτηρίου αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα θερµαντικά σώµατα.
Επίσης η εταιρία µας συνιστά την χρήση τους και σε άλλες εφαρµογές όπου απαιτείται θέρµανση λίγες
φορές τον χρόνο και κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα αποσβενόταν ποτέ µία ακριβότερη εγκατάσταση
όπως της αντλίας θερµότητας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τα εξοχικά, αντιπαγωτικές ενδοδαπέδιες σε
ράµπες κλπ.
Μία ακόµα χρήσιµη εφαρµογή είναι σε διαµερίσµατα όπου υπάρχει µεν αυτόνοµη θέρµανση αλλά
προβληµατίζει το κόστος λειτουργίας της . Σε αυτήν την περίπτωση και µε την προσθήκη
θερµοστατικών κεφάλων στα θερµαντικά σώµατα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έναν ηλεκτρικό
λέβητα προκειµένου κατά την διάρκεια της νύχτας να ζεστάνουµε επιλεκτικά µέρος των χώρων όπως πχ
τα υπνοδωµάτια. Η λύση αυτή δεδοµένου του φθηνού νυχτερινού ρεύµατος αλλά και των
περιορισµένων κατά το ζητούµενο θερµαινόµενων δωµατίων θα µας προσέφερε την θαλπωρή του
καλοριφέρ µε πάνω από 60% οικονοµία σε σχέση µε την αυτόνοµη θέρµανση της πολυκατοικίας

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ DIMPLEX Gialis
Ο νέος µονοφασικός και τριφασικός ηλεκτρικός λέβητας της Dimplex είναι η ιδανική επιλογή
για ένα κεντρικό σύστηµα θέρµανσης σε σπίτια ή διαµερίσµατα από 25 µέχρι 240m2. Μπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τα ήδη υπάρχοντα σώµατα ή µε θέρµανση δαπέδου νερού.
Σε αντίθεση µε τους λέβητες καυσίµου δεν χρειάζεται συντήρηση. Οι ανοξείδωτες ατσάλινες
(316L) θερµαινόµενες αντιστάσεις και ένας χυτοσιδηρός εναλλάκτης εξασφαλίζουν µια εκτεταµένη
λειτουργία χωρίς προβλήµατα. Με σχεδόν αθόρυβη λειτουργία (38 dDA), µετατρέπει
αυτόµατα την ισχύ του, ανάλογα µε τις θερµικές απαιτήσεις του σπιτιού και έτσι µειώνει την ανάγκη
για ενέργεια και τα λειτουργικά κόστη.
Είναι έτοιµο για σύνδεση (µε ενσωµατωµένα όλα τα υδραυλικά και µηχανικά µέρη). Εύκολος
στην τοποθέτηση παντού (χωρίς τρύπες, καπνοδόχους, δεξαµενές καυσίµων και εξαερισµούς).

• Η λύση για την απαλλαγή από το πετρέλαιο!
• Εφαρµογή για θερµαινόµενους χώρους από 25-240m2
• Ιδανική και αυτόνοµη µονάδα για νέες και αναπαλαιούµενες κατοικίες
• Συµβατή µε σώµατα καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια υδραυλική θέρµανση

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
• Χαµηλό κόστος αγοράς
• Χαµηλό κόστος λειτουργίας
• Μικρό µέγεθος συσκευής
• Απαλλαγή από λεβητοστάσιο
• Χωρίς συντήρηση
• Αθόρυβη λειτουργία
• Γρήγορη αντικατάσταση της συµβατικής
θέρµανσης
• Σταθερή θερµοκρασία νερού και δυνατότητα
Αντιστάθµισης

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη θερµοκρασία
• Ψηφιακή ένδειξη τιµών (LCD)
• Αυτόµατη µετατροπή ισχύος
• ∆υνατότητα σύνδεσης θερµοστάτη
• Ενσωµατωµένο δοχείο αποθήκευσης 5 lit.
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό αισθητήρα
• Προστασία παγετού (5o.C ελάχιστη θερµοκρασία)
• Προστασία από υπερθέρµανση
• ∆υνατότητα ζεστού νερού χρήσης
• Υδροστάτες ασφαλείας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
Ο ηλεκτρικός κεντρικός λέβητας της Dimplex είναι σχεδιασµένος ώστε να προσφέρει την µέγιστη
σταθερότητα θερµοκρασίας νερού σε σύγκριση µε άλλους ηλεκτρικούς λέβητες. Σε συνδυασµό µε
την αυτόµατη µετατροπή ισχύος και την ηλεκτρονική του λειτουργία διατηρεί την θερµοκρασία του
χώρου σταθερή και έτσι µειώνει την κατανάλωση ενέργειας και εξόδων.
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