
Για να μην “καείτε”...

Θερμαντικά
Αερόθερμα, Θερμοπομποί,
Θερμοπομποί υπέρυθρης
τεχνολογίας 
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Το πρόβλημα της θέρμανσης

Εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης
Pellet

Η θέρμανση χώρων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τους χειμερινούς μήνες. Η αύ-

ξηση του κόστους πετρελαίου δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες σε κάθε νοικοκυριό. Για το λόγο

αυτό αναζητούνται λύσεις χαμηλού κόστους, τόσο στο κόστος λειτουργίας όσο και στο κόστος κτή-

σης για την αρχική αγορά εξοπλισμού. Παράλληλα, αναζητούνται λύσεις πρακτικές οι οποίες δεν

θα επιβαρύνουν την καθημερινότητα των χρηστών. Παρακάτω εξετάζουμε τις κυριότερες εναλ-

λακτικές λύσεις θέρμανσης με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μίας. 

Το pellet είναι επεξεργασμένο οικολογικό καύσιμο και παράγεται από υπολλείματα ξύλου ή αγρο-
τικών προ'όντων (π.χ. ροκανίδια ή πυρήνας). Έχει υψηλή απόδοση θέρμανσης και λόγω του μι-
κρού μεγέθους του αποθηκεύεται εύκολα σε σακιά. Η καύση του απαιτεί τη χρήση ειδικού καυστήρα
με υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης (ξεκινάει από τα 1500 ευρώ, αλλά μπορεί και να ξεπεράσει τις
5000 ευρώ ανάλογα με τις θερμίδες που παράγει) που απαιτεί εξειδικευμένη εγκατάσταση με τρύπα
στο χώρο για την εξαγωγή του καπνού. Υπολογίζεται ότι ένα σπίτι απαιτεί σε τόνους τη διπλάσια πο-
σότητα πέλλετ από ότι πετρέλαιο. Η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στους 2-4 τόνους, για περιστα-
σιακή χρήση, ενώ μπορεί να ξεπεράσει τους 6-8 τόνους για πλήρη χρήση όλο το χειμώνα (η
ποσότητα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά αν η ποιότητα του pellet που θα αγοράσετε δεν είναι καλή).
Ένα βασικό πρόβλημα είναι ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος που απαιτείται καθώς σε περίπτωση
βαρυχειμωνιάς τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν και οι τιμές της καύσιμης ύλης να αυξηθούν,
για αυτό και συστήνεται η προαγορά του καυσίμου που δημιουργεί ένα σημαντικό κονδύλι στον οι-
κογενειακό προ7πολογισμό. Επίσης, αν και δεν αφήνει τόση στάχτη όσο τα προ'όντα ξύλου, απαι-
τείται τακτική, σχεδόν καθημερινή, ενασχόληση και καθάρισμός του λέβητα. Τέλος, επειδή οι
καυστήρες λειτουργούν με ρεύμα καλό είναι να υπολογίσετε και την κατανάλωση του ρεύματος
στο συνολικό κόστος χρήσης καθώς και την ετήσια συντήρηση του καυστήρα στην αρχή της πε-
ριόδου. 

Πετρέλαιο

Το πετρέλαιο αποτελεί τη βασική πηγή θέρμανσης στα περισσότερα σπίτια εώς τώρα. Οι συνεχείς
αυξήσεις της τιμής του όμως, σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία του μέσω των ειδικών φόρων
κατανάλωσης, το καθιστούν σχεδόν απαγορευτικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η προμήθειά
του δημιουργεί αυξημένα έξοδα καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές το προμηθεύονται μαζικά
στην αρχή της περιόδου, και οι συνεχείς ανατιμήσεις στη διάρκεια του χειμώνα δεν βοηθούν τον
ακριβή προ7πολογισμό της δαπάνης που θα χρειαστεί. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η ευκο-
λία στη χρήση του, καθώς τα περισσότερα σπίτια ήδη διαθέτουν καυστήρα πετρελαίου και η συν-
τήρησή του δεν είναι ακριβή. 

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο θεωρείται καθαρό καύσιμο καθώς δε ρυπαίνει το περιβάλλον (σημαντικά μικρότε-
ρες εκπομπές άνθρακα) και δεν καπνίζει κατά την καύση του. Αν και αέριο, θεωρείται αρκετά ασφα-
λές, παρ’ οτι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ακόμα δεν το εμπιστεύεται στην Ελλάδα. Είναι πιο
οικονομικό από το πετρέλαιο, αν και η τιμή του ακολουθεί την πορεία του πετρελαίου και επηρρε-
άζεται πολύ εύκολα από τις διεθνείς εξελίξεις με αποτέλεσμα να μην είναι σταθερή. Παράλληλα, το
φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του νερού και το μαγείρεμα. 
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του φυσικού αερίου είναι το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του εξο-
πλισμού όπως και το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς οι εταιρίες παροχής αερίου συνήθως
χρεώνουν αυξημένα τέλη σύνδεσης σε χρήστες που δε βρίσκονται κοντά σε υφιστάμενες παροχές. 

Ξύλο

Τα ξύλα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε τζάκι, ξυλόσομπες ή λέβητες ξύλου. Οι δύο πρώτοι τύποι
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα χωριά. Χρησιμοποιούνται περισσό-
τερο σε εξοχικά σπίτια και, αν και οικονομικοί δε συστήνονται ως βασική πηγή θέρμανσης για τους
λόγους που εξηγούμε παρακάτω. 
Τα τζάκια ανοιχτού τύπου χρησιμοποιούνται για συμπληρωματική θέρμανση, καθώς λόγω των απω-
λειών θερμότητας από την καμινάδα, η απόδοσή τους συνήθως δεν ξεπερνάει το 20%. Για τη σωστή
θέρμανση του χώρου απαιτείται ενεργειακό τζάκι, το οποίο είναι κλειστού τύπου και έχει απόδοση
τουλάχιστον 60% που όμως είναι χαμηλότερη από τις υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης.
Το ενεργειακό τζάκι έχει υψηλό κόστος εγκατάστασης καθώς για τη θέρμανση ενός σπιτιού απαι-

τούνται αεραγωγοί προς όλα τα δωμάτια, ή σύνδεση με τα καλοριφέρ που βρίσκονται σε κάθε χώρο.
Οι λέβητες ξύλου έχουν υψηλότερες αποδόσεις αλλά αυξημένο κόστος αγοράς και εγκατάστασης. 
Σε όλες τις παραπάνω λύσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι η καύση του ξύλου δεν θεωρείται μια “κα-
θαρή” λύση καθώς δημιουργεί μεγάλο ποσοστό καπνού, στάχτης και αφήνει χαρακτηριστική μυ-
ρωδιά στο χώρο. Για το λόγο αυτό, απαιτείται συνεχής καθαρισμός και συμπλήρωμα καύσιμης ύλης.
Παράλληλα, απαιτείται μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και η μεταφορά του δεν είναι πάντα εύκολη.
Τέλος, για λόγους ασφαλείας καλό είναι να σβήνει η φλόγα όταν δεν υπάρχει επίβλεψη το βράδυ ή
σε περίοδο απουσίας από το χώρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ξύλο δεν μπορεί να προσφέρει μια
σταθερή θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και η χρήση του ως μέσο θέρμανσης μπορεί
να είναι μόνο συμπληρωματική. 

Ηλεκτρική θέρμανση

Η ηλεκτρική θέρμανση παρέχει πολλά πλεονεκτήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως κύρια
πηγή θέρμανσης όσο και ως συμπληρωματική. Ηλεκτρική θέρμανση παρέχουν τα καλοριφέρ, οι
θερμοπομποί, τα θερμαντικά πάνελ και τα σώματα υπέρυθρης τεχνολογίας, οι σόμπες αλογόνου,
τα αερόθερμα και τα κλιματιστικά.  Ένα  βασικό πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος κτήσης των
συσκευών θέρμανσης. Όλες οι συσκευές είναι εύκολες στη χρήση και οι περισσότερες (πλην των
κλιματιστικών και κάποιων θερμαντικών πάνελ) δεν χρειάζονται εγκατάσταση. Πολλές από τις πα-
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Θερμαντικά σώματα

Γιατί PHILCO;
Αεροδυναμικός σχεδιασμός

Η PHILCO παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό θερ-

μαντικό σώμα: τον θερμοπομπό AIRGATE. Είναι

το πρώτο θερμαντικό που διαθέτει ολοκληρω-

μένο σύστημα καθαρισμού του αέρα. Επιπλέον,

με τη σειρά EF PLUS παρέχεται η δυνατότητα ιο-

νισμού του αέρα. 
Ο θερμοπομπός AIRGATE είναι το έργο Ευρω-
παίων σχεδιαστών με στόχο τη δημιουργία ενός
καταναλωτικού προ'όντος υψηλής ποιότητας. Το

αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός μοναδικών
και αποτελεσματικών λύσεων στο χώρο της θέρ-
μανσης. Δημιουργήσαμε ένα θερμοπομπό με
αεροδυναμικό σχήμα τοποθετώντας σε χαμη-
λότερο σημείο την αντίσταση στο σώμα του θερ-
μαντικού επιτυγχάνοντας αύξηση της ταχύτητας
του ρεύματος θερμού αέρα ώστε ο χώρος να
θερμαίνεται ολόκληρος σε πολύ συντομότερο
χρόνο. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός του σώ-
ματος και η σχεδίαση των περσίδων εξαγωγής
αέρα επιτρέπουν την ομοιόμορφη εξάπλωση
του αέρα κατευθύνοντάς τον στο ύψος του αν-
θρώπινου σώματος. Με τον τρόπο αυτό περιο-
ρίζονται οι απώλειες καθώς στα περισσότερα
θερμαντικά της αγοράς ο θερμός αέρας κατευ-
θύνεται στο πάνω μέρος του δωματίου με απο-
τέλεσμα να χρειάζεται πολλή περισσότερη
ενέργεια για το ίδιο αποτέλεσμα θέρμανσης. Για
το λόγο αυτό τα θερμαντικά AIRGATE είναι κα-
τοχυρωμένα με διεθνείς πατέντες.   

Δημιουργώντας υποπίεση χάρη στο λεπτό στό-
μιο εισαγωγής, αυξάνεται η ροή του αέρα
καθώς κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα με απο-
τέλεσμα να θερμαίνει το χώρο πιο αποτελεσμα-

τικά. Αναλυτικά, ο κρύος αέρας καθαρίζεται από
το σύστημα φίλτρων AIRGATE που βρίσκεται στο
στόμιο εισαγωγής ① και απευθείας περνάει
μέσα από την πρωτοποριακή αντίσταση X-DUOS

②. Ο θερμός αέρας περνάει με μεγάλη ταχύ-
τητα από τον αεροδυναμικά σχεδιασμένο θά-
λαμο ③. Τα θερμικά κάτοπτρα ⑤ κατευθύνουν
τον αέρα στις περσίδες εξαγωγής ④ που επι-
τρέπουν την ευρεία εξάπλωση του αέρα στο
χώρο ⑥. Το αεροδυναμικό σχήμα του θερμο-
πομπού και η χρήση θερμικών κατόπτρων ③,

⑤, μεταξύ άλλων, προστατεύουν τα ηλεκτρο-
νικά μέρη της συσκευής και εξασφαλίζουν κατά
20% χαμηλότερη θερμοκρασία στο σώμα, σε
σχέση με τα υπόλοιπα θερμαντικά της αγο-
ράς. Έτσι αυξάνεται ο χρόνος ζωής της συ-

σκευής και η πλεονάζουσα θερμότητα διαχέεται
στο χώρο αυξάνοντας την απόδοση της συ-
σκευής.

Πρωτοποριακή αντίσταση X-DUOS

Η αντίσταση X-DUOS είναι μια μονοκόμματη
κατασκευή σε σχήμα Χ με ραβδώσεις στα
πτερύγια, κατασκευασμένη από κράμα αλου-
μινίου με χρήση νανοτεχνολογίας. Αυτό
επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή της θερ-
μοκρασίας σε όλο το μήκος της αντίστασης. 

Το βασικό πλεονέκτημα όμως της αντίστασης
είναι η κελυφοειδής επίστρωση της επιφά-
νειάς της. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την
αύξηση του εμβαδού επιφανείας που εκπέμ-
πει θερμότητα κατά 25% συγκριτικά με τις πα-
ραδοσιακές αντιστάσεις. Το σχήμα και η
επιφανειακή δομή του X-DUOS διασφαλίζει
μέγιστη ενεργειακή απόδοση με χαμηλή αντί-
σταση στο ρεύμα θερμού αέρα που δημιουρ-
γείται με αποτέλεσμα την ταχύτερη θέρμανση

του χώρου και την εξοικονόμηση ενέργειας
και ρεύματος σε ποσοστό μέχρι 20%, συγ-
κριτικά με άλλους τύπους θερμαντικών. Πα-
ράλληλα, δεν ξηραίνει τον αέρα όπως τα
κλιματιστικά και οι σόμπες υγραερίου,
προσφέροντας υγιεινή θέρμανση και διατη-
ρώντας σε φυσιολογικά επίπεδα την υγρασία
του χώρου.        

Η μονολιθική κατασκευή της αντίστασης X-
DUOS ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες,
εξασφαλίζοντας άμεση θέρμανση. Χάρη στις
κατασκευαστικές καινοτομίες και την χρήση
νανοτεχνολογίας επιτυγχάνεται αθόρυβα η
θερμοκρασία λειτουργίας εντός 75 δευτε-
ρολέπτων.

Το θερμαντικό AIRGATE λειτουργεί σε 2 επί-
πεδα: Υψηλής απόδοσης με χρήση του 100%
της ισχύος και οικονομική λειτουργία χα-
μηλής κατανάλωσης με χρήση του 50%
της ισχύος. Η οικονομική λειτουργία προτεί-
νεται όταν ο θερμοπομπός χρησιμοποιηθεί
ως συμπληρωματικό μέσο θέρμανσης, πα-
ραλληλα με τον καυστήρα πετρελαίου ή φυ-
σικού αερίου. 

ραπάνω λύσεις είναι φορητές με αποτέλεσμα να μπορείτε με μια συσκευή να καλύψετε περισσό-
τερους χώρους.     

Το μειονέκτημα είναι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να προκύψει είτε από αλόγι-
στη χρήση των συσκευών, είτε από την επιλογή συσκευών που δεν δίνουν τη δυνατότητα οικονομι-
κής λειτουργίας και ελέγχου της κατανάλωσης. Παράλληλα, σε συγκεκριμένους από τους
παραπάνω τύπους συσκευών σημαντικό πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος κατανάλωσης, όπως
θα δούμε και παρακάτω. Η ιδανικότερη λύση ηλεκτρικής θέρμανσης με πολλές εναλλακτικές επι-
λογές είναι τα θερμαντικά σώματα της PHILCO. 



76

Σύστημα καθαρισμού αέρα AIRGATE

Το ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού αέρα
υψηλής απόδοσης είναι ένα μοναδικό χαρα-
κτηριστικό των θερμοπομπών PHILCO. Κάθε
συσκευή διαθέτει αντιστατικό προφίλτρο
για  προστασία από σκόνη και χνούδια,
φίλτρο Nano Silver, φίλτρο κατεχίνης και
φίλτρο άνθρακα. Το προφίλτρο παγιδεύει τη
σκόνη. Το φίλτρο άνθρακα καθαρίζει από τις
δυσάρεστες οσμές, τον καπνό και τις χημικές
ενώσεις. Το φίλτρο κατεχίνης είναι αντιοξει-
δωτικό και χρησιμοποιείται για την καταπολέ-

μηση μικροβίων, ιών και πτητικών οργανικών
ενώσεων (VOC). Το φίλτρο Nano Silver έχει
υψηλές αντιβακτηριδιακές ικανότητες. Περι-
λαμβάνει ιόντα αργύρου, που παγιδεύουν και
εξουδετερώνουν τα βακτήρια. Το φίλτρο πα-
γιδεύει σωματίδια μεγέθους 3-5 nm.
Μεταξύ άλλων το σύστημα καθαρισμού AIR-
GATE εκτελεί μια ακόμη σημαντική λειτουρ-
γία. Χρησιμεύει ως προστατευτικό της
αντίστασης αποτρέποντας την καθίζηση
σκόνης και τις ανεπιθύμητες  οσμές κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Ετσι
επιτυγχάνεται και η παράταση της διάρ-
κειας ζωής του θερμαντικού.Τα φίλτρα το-
ποθετούνται και αντικαθίστανται εύκολα, ενώ
το προφίλτρο μπορεί να καθαριστεί απλά με
νερό της βρύσης.

Εύκολη εγκατάσταση

Τα θερμαντικά PHILCO μπορούν να εγκατα-
σταθούν με δύο τρόπους εύκολα και γρή-
γορα: είτε σταθερά, στον τοίχο, μέσω της
επιτοίχιας βάσης που παρέχεται στο πίσω
μέρος της συσκευής, είτε φορητά, με τα ρο-
δάκια που παρέχονται εντός κάθε συ-
σκευασίας. Η επιτοίχια βάση διαθέτει και
πλαστικές ζώνες ασφαλείας που επιτρέπουν
το εύκολο καθάρισμα στο πίσω μέρος της συ-
σκευής και προστατεύουν τη συσκευή από
πτώση σε περίπτωση ατυχήματος.  

Έξυπνος θερμοστάτης SMART CONTROL

Όλα τα ηλεκτρονικά μοντέλα EF PLUS και
IH/AG διαθέτουν ψηφιακές ενδείξεις θερμο-
κρασίας με χρονοδιακόπτη που επιτρέπουν
την ακριβή επιλογή της επιθυμητής θερμο-
κρασίας εξασφαλίζοντας απόλυτη οικονομία.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του έξυπνου θερ-
μοστάτη υψηλής ακρίβειας (εως 0,1οC)
SMART CONTROL που προσφέρει υψηλή
θερμική απόδοση και μείωση του κόστους
κατανάλωσης μέχρι και 20% συγκριτικά με
άλλους τύπους θερμοστατών. Τα πλήκτρα
ελέγχου επιτρέπουν την αυξομείωση της θερ-
μοκρασίας κατά 1οC σε ένα μεγάλο εύρος λει-
τουργίας 5-30 οC. Ακόμα και σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, η συσκευή κρατάει
αποθηκευμένες τις ρυθμίσεις τις συσκευής
τις οποίες επαναφέρει μόλις ξεκινήσει η λει-

τουργία, χάρη στη λειτουργία μνήμης την
οποία διαθέτει. Έτσι, μπορείτε να απολαμβά-
νετε την ίδια σταθερή θερμοκρασία ολόκληρο
το χειμώνα χωρίς να χρειάζονται συνεχείς
ρυθμίσεις. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα
επιλογής οικονομικής λειτουργίας με εξοι-
κονόμηση ενέργειας μέχρι  50% με το πά-
τημα ενός κουμπιού. 

Ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης σας επι-
τρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο παύσης λει-
τουργίας από 1 εώς 24 ώρες για να σβήνει
αυτόματα ακόμα και τις νυχτερινές ώρες.
Στα μηχανικά μοντέλα MF χρησιμοποιείται
ένας θερμοστάτης υψηλής ευαισθησίας που
επιτρέπει να διαλέξετε εύκολα το επίπεδο
θερμότητας που επιθυμείτε. Η δυνατότητα
επιλογής οικονομικής λειτουργίας παρέχε-
ται και στα μηχανικά μοντέλα μέσω ενός
πλευρικού διακόπτη. Προς ακόμα μεγαλύ-
τερη διευκόλυνσή σας, οι οδηγίες χρήσεως
βρίσκονται πάντα άμεσα διαθέσιμες στην ει-
δική θήκη πίσω από το κουτί του θερμοστάτη. 

Τεχνολογία ιονισμού PLUS

Η σειρά EF PLUS διαθέτει μια επιπλέον λει-
τουργία ιονισμού αέρα που ενεργοποιείται
με πάτημα ενός κουμπιού. Ο ιονιστής αέρα

δημιουργεί αρνητικά ιόντα που εξουδετερώ-
νουν τα θετικά και προσφέρουν αίσθημα ανα-
ζωογόνησης.

Πρωτοποριακή αντίσταση Y-DUOS

Τα θερμαντικά υπέρυθρης τεχνολογίας
PHILCO διαθέτουν την αντίσταση μεγάλης
επιφανείας Y-DUOS. Με τον τρόπο αυτό εκ-
πέμπεται ένα ισχυρό ρεύμα υπέρυθρων ακτί-
νων ενώ παράλληλα θερμαίνεται μεγάλος
όγκος αέρα. Η επιφάνεια είναι κατασκευα-
σμένη με χρήση νανοτεχνολογίας που αυ-
ξάνει την αποτελεσματικότητα θέρμανσης,

επιταχύνοντας την επίτευξη της επιθυμητής
θερμοκρασίας σε ποσοστό 15% σε σχέση με
παραδοσιακά θερμαντικά. Η επίστρωση υψη-
λής τεχνολογίας και το μέγεθος της αντίστα-
σης σε σχέση με το σχήμα της,  αυξάνει τόσο
την ένταση, όσο και την ακτίνα δράσης της
υπέρυθρης ακτινοβολίας σε ποσοστό 20%
συγκριτικά με τα υπέρυθρα θερμαντικά
μίκας και αλογόνου.

Τα θερμαντικά υπέρυθρης τεχνολογίας
PHILCO διαθέτουν 2 επίπεδα λειτουργίας:
Υψηλής απόδοσης με χρήση του 100% της
ισχύος και οικονομική λειτουργία χαμηλής
κατανάλωσης με χρήση του 50% της
ισχύος. 
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Γιατί θερμαντικό υπέρυθρης τεχνολογίας PHILCO;

Είναι επικίνδυνη η υπέρυθρη τεχνολογία;

Χάρη στην αεροδυναμική σχεδίαση της
PHILCO, τα θερμαντικά υπέρυθρης τεχνολο-
γίας συνδυάζουν τη φυσική ροή θερμού αέρα
σε ολόκληρο το χώρο με την εκπομπή θερ-
μών κυμάτων, με τον ίδιο τρόπο που ένα τζάκι
ζεσταίνει το χώρο. Η κυψελοειδής σχεδίαση
της πρόσοψης λειτουργεί ως ένας αγωγός
που εκπέμπει θερμή ακτινοβολία. Η θέση των
ειδικών αντιστάσεων Y-DUOS εντός της συ-

σκευής επιτρέπει το συνδυασμό υπέρυθρης
και συναγωγικής τεχνολογίας παρέχοντας
άμεσα αποτελέσματα χωρίς απώλεια θερμό-
τητας. Μέσω της συναγωγής (convection) ο
κρύος αέρας εισέρχεται από το κάτω μέρος
της συσκευής, με τον ίδιο τρόπο που λειτουρ-
γούν οι θερμοπομποί. Παράλληλα, η χρήση
υπέρυθρης τεχνολογίας αυξάνει τη θερμο-

κρασία του χώρου θερμαίνοντας κατευθείαν
τα αντικείμενα σε αυτόν μέσω της εκπομπής
θερμικής ενέργειας. Πρακτικά, η υπέρυθρη
τεχνολογία μπορεί να συγκριθεί με τη λει-
τουργία ενός παραδοσιακού τζακιού, με τη
διαφορά ότι η θερμότητα που εκπέμπεται
είναι σταθερή σε ένταση. 

Ο όρος υπέρυθρη, που χρησιμοποιείται για
την τεχνολογία αυτή και πολλές φορές δημι-
ουργεί φόβο, δεν είναι τίποτα περισσότερο
από την περιγραφή του χρώματος των θερμι-
κών κυμάτων (750nm - 1mm). 

Όπως και σε ένα τζάκι, η θερμότητα που εκ-
πέμπεται είναι υπέρυθρη και για αυτό τα κύ-
ματα θερμότητας δεν είναι ορατά σε γυμνό
μάτι καθώς είναι πάνω από το ερυθρό (κόκ-
κινο) φάσμα. Στο τζάκι, η φλόγα είναι κόκκινη,
αλλά η θερμότητα γύρω από αυτήν δεν είναι
ορατή. Πλησιάζοντας όμως το χέρι μας σε
αυτήν, μπορούμε να νιώσουμε τη θερμότητα
χωρίς να τη δούμε. Για αυτό και ο όρος υπέ-
ρυθρη τεχνολογία δεν πρέπει να συγχέεται με
την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία εκπέμπε-
ται από τον ήλιο. 

Το φως του ήλιου, στο επίπεδο της γης απο-
τελείται από 44% φωτεινή ενέργεια, 3% υπε-
ριώδη ακτινοβολία (UV) και 53% υπέρυθρη
ακτινοβολία. Στην υπεριώδη ακτινοβολία (400
– 10 nm), τα ηλεκτρομαγνητικά  κύματα που

εκπέμπονται είναι σε συχνότητες υψηλότερες
από αυτές που ο άνθρωπος αναγνωρίζει ως
ιώδες (μωβ) χρώμα. Η ακτινοβολία αυτή
επηρρεάζει τα ανθρώπινα κύτταρα και μπορεί
να οδηγήσει σε εγκαύματα ή ακόμα και στην
εμφάνιση μορφών καρκίνου του δέρματος.  

Επειδή η υπέρυθρη ακτινοβολία έχει μεγαλύ-
τερο μήκος κύματος, δεν διεισδύει βαθιά στο
δέρμα όπως η υπεριώδης ακτινοβολία (UV),
που έχει την ικανότητα λόγω του μικρότερου
μήκους κύματος να εισχωρήσει βαθιά στο
δέρμα και να το βλάψει καταστρέφοντας τα
ανθρώπινα κύτταρα. Για το λόγο αυτό, η υπέ-
ρυθρη τεχνολογία είναι εντελώς ακίνδυνη.

Η υπέρυθρη ακτινοβολία  μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως πηγή θερμότητας. Σύμφωνα με
την αμερικανική οργάνωση Mayo Foundation
for Medical Education and Research: "Αρκε-
τές μελέτες εξέτασαν τη χρήση σάουνας υπε-
ρύθρων για τη θεραπεία χρονίων παθήσεων
όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια και ρευματοειδή αρθρί-
τιδα, και βρήκαν κάποιες αποδείξεις ωφέ-
λειας. "Παράλληλα χρησιμοποιείται ως μια
ασφαλής θεραπευτική μέθοδος από φυσιο-
λόγους και φυσιοθεραπευτές. Τέλος, η υπέ-
ρυθρη ακτινοβολία χρησιμοποιείται στο
ζέσταμα και το μαγείρεμα τροφίμων καθώς
θερμαίνει κυρίως τα αδιαφανή, απορροφητικά
αντικείμενα, αντί για τον αέρα γύρω τους.

Διεθνείς ευρεσιτεχνίες

Τα θερμαντικά υψηλής απόδοσης της
PHILCO προσφέρουν μοναδική σχεδίαση,
πρωτοποριακές τεχνολογίες και εργονομία.
Πολλά από τα χαρακτηριστικά των συσκευών
προστατεύονται διεθνώς από ευρεσιτεχνίες.

Μερικές από αυτές είναι: Η αεροδυναμική
σχεδίαση των συσκευών, το σύστημα καθαρι-
σμού αέρα AIRGATE, η σχεδίαση των τροχών
κύλισης, κλπ. 

Αξιοπιστία και ασφάλεια

Η σειρά AIRGATE συστήνεται για οικογένειες
στις οποίες υπάρχουν μικρά παιδιά, κατοικί-
δια ζώα, αναπνευστικά προβλήματα, αλλερ-
γίες ή κρίσεις άσθματος καθώς καθαρίζει το
χώρο από σκόνη και μικροοργανισμούς. Η
χαμηλή θερμοκρασία της αντίστασης X-
DUOS δεν επηρρεάζει τα επίπεδα υγρασίας
του χώρου και δεν οδηγεί στην καύση οξυγό-
νου χαρίζοντας υγεία στο χώρο.  Ο θερμο-
στάτης ασφαλεία προστατεύει τη συσκευή
από υπερθέρμανση και διακόπτει αυτόματα
τη λειτουργία της σε
περίπτωση δυσλειτουρ-
γίας.

Η λειτουργία Child
Lock επιτρέπει το κλεί-
δωμα των πλήκτρων

με μια κίνηση ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
ατυχήματος για μικρά παιδιά και νήπια. 

Τα θερμαντικά σώματα PHILCO (εκτός από τα
αερόθερμα) είναι πιστοποιημένα με υψηλό
δείκτη προστασίας από σκόνη και υγρασία
επιπέδου IP24, για αδιάβροχη λειτουργία
και χρήση σε λουτρό. 

Όλα τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη των
θερμαντικών έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν
σε απότομες αυξομειώσεις τάσεως οι
οποίες μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα
στα ηλεκτρικά μέρη των συσκευών. Ακόμα και
σε περίπτωση προβλήματος, το σύστημα αυ-
τοδιάγνωσης βλαβών στα μοντέλα infrared
και EF PLUS επιτρέπει τον γρήγορο εντοπι-
σμό και την αποκατάσταση κάθε βλάβης.
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Ανάλυση κόστους/ Σύγκριση με εναλλακτικές 
μεθόδους θέρμανσης
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις τιμές καυσίμων ανά KWh, δηλαδή στην ενέργεια που
εκλύεται όταν καίγεται το καύσιμο, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση δύο οποιονδήποτε μορ-
φών ενέργειας ή καυσίμων όσον αφορά την τιμή τους. Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση τα
ισχύοντα τιμολόγια παροχής*.
Αντίστοιχα, έχουν υπολογιστεί οι αναλογίες της ποσότητας που χρειάζεται ανά καύσιμο ώστε
να έχουμε την ίδια θερμική απόδοση σε κάθε περίπτωση: 

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι το πετρέλαιο είναι το ακριβότερο μέσο θέρμανσης. Ακολουθεί
το ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως για τις συσκευές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες στις
οποίες δεν είναι δυνατός ο έλεγχος κατανάλωσης και η ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας,
όπως τα καλοριφέρ λαδιού και τα αερόθερμα. Ακολουθεί το φυσικό αέριο, το οποίο όμως έχει
πολύ μεγάλο κόστος αρχικής επένδυσης η οποία χρειάζεται αρκετά χρόνια για να αποσβεστεί.
Τέλος, πιο οικονομικά είναι τα Pellet και το ξύλο, όμως η μέση τιμή κόστους επηρρεάζεται ση-
μαντικά από τη διαθεσιμότητα της καύσιμης ύλης στην αγορά και από τον συντελεστή απόδο-
σης που μπορεί να είναι χαμηλότερος από τον ιδανικό που περιγράφουμε παραπάνω.   

Για συγκεκριμένους τύπους ηλεκτρικών θερμαντικών, το κόστος μπορεί να είναι σημαντικά
χαμηλότερο από αυτό που περιγράφεται παραπάνω. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν
τα θερμαντικά PHILCO. Ο λόγος δεν είναι ότι η κατανάλωση του ρεύματος είναι χαμηλότερη,
αλλά ότι γίνεται πολύ καλύτερος έλεγχος αυτής μέσω του θερμοστάτη SMART CONTROL  και
χάρη στην κατασκευή της συσκευής που περιορίζει τις απώλειες στο ελάχιστο, σε ποσοστό
μέχρι και 20% λιγότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα θερμαντικά της αγοράς. Τονίζουμε οτι το πιο
σημαντικό και αποδοτικό μέτρο για εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση, πέραν της καλής
θερμομόνωσης του χώρου, είναι η ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας στους 21ºC και η
χρήση της επιλογής οικονομικής λειτουργίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπολογίσαμε την κα-
τανάλωση ανά σώμα για τα θερμαντικά PHILCO, τόσο σε πλήρη ισχύ όσο και σε οικονομική λει-
τουργία.

Ενδεικτικά, για ένα σπίτι 100 τ.μ. με 4 θερμαντικά σώματα, το ετήσιο κόστος σε οικονομική λει-
τουργία δεν ξεπερνάει τα 294 Ευρώ και τα 588 Ευρώ σε πλήρη ισχύ.

*Υπολογισμός: Νοέμβριος 2012. Οι μέσες τιμές κόστους φυσικού αερίου, πετρελαίου και ρεύματος  προέκυψαν από
συλλογή στοιχείων των προμηθευτών ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και υπολογίζονται μέσες
τιμές κατά προσέγγιση ώστε να λειτουργούν συγκριτικά. Τα στοιχεία pellet και ξύλου υπολογίζονται κατά προσέγγιση
με βάση τις τρέχουσες τιμές στο λεκανοπέδιο Αττικής. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις που μπορεί να
προκύψουν από κακή μόνωση ή αυξημένη κατανάλωση.

**υπολογισμένο για 8 ώρες ημερησίως
***υπολογισμένο για 5 μήνες/έτος

Ποιό σώμα να διαλέξω;
Για το μπάνιο και μικρούς χώρους αποθηκών που απαιτούν θέρμανση περιστασιακά για λίγο
χρόνο κάθε ημέρα συστήνεται η σειρά MF. 
Η σειρά EF, λόγω του θερμοστάτη SMART CONTROL, προτείνεται:

Για χώρους όπου απαιτούν σταθερή θέρμανση κάποιες ώρες τις ημέρας, όπως το σαλόνι
ή το καθιστικό. 
Για το υπνοδωμάτιο όπου η χρήση χρονοδιακόπτη προσφέρει ακόμη περισσότερη εξοικο-
νόμηση ενέργειας. 
Για το παιδικό δωμάτιο, όπου το κλείδωμα πλήκτρων Child Lock, σε συνδυασμό με τον ιονι-
στή και το φίλτρο αέρα AIRGATE, προσφέρει ασφάλεια και προστασία.

Η σειρά IH υπέρυθρης τεχνολογίας, προτείνεται για μεγαλύτερους χώρους όπου θέλουμε να
θερμάνουμε απευθείας τα αντικείμενα ή τα άτομα στο χώρο, όπως το σαλόνι, το γραφείο, αί-
θουσες συνεδριάσεων και χώροι συνεστιάσεων.  

Τα αερόθερμα PHILCO συνδυάζουν εργονομικό σχεδια-
σμό, εντυπωσιακό design, και υψηλές αποδόσεις ως ένα
αποτελεσματικό μέσο συμπληρωματικής θέρμανσης. Το
συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι η άμεση θέρμανση
και η ευκολία στη χρήση τους. Το μοντέλο C-5115 δια-
θέτει κεραμική αντίσταση υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Το μοντέλο S-1115 διαθέτει σπειροειδή αντίσταση που επι-
τρέπει την ομοιόμορφη θέρμανση του αέρα. Όλα τα μον-
τέλα διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας για προστασία
από υπερθέρμανση και χειρολαβή μεταφοράς. 

Πλεονεκτήματα αερόθερμων PHILCO

Αντιστοιχία

Ηλεκτρικό ρεύμα

Πετρέλαιο

9,5 KWh

1 lt

0,14

1,4

1

0,85

1,33

1,65

Φυσικό αέριο

Pellet

0,957 m³

2 Kg

0,86

0,3

0,9

0,8

0,91

0,75

Ξύλο- Ενεργειακό τζάκι 3,4 Kg 0,14 0,6 0,79

Μέση τιμή
κόστους (Ευρώ)

Συντελεστής
απόδοσης

Κόστος αντίστοιχης
απόδοσης (Ευρώ)

Ημερήσιο 
κόστος Eu 
(οικονομική
λειτουργία)**

PHILCO Μέγιστο 
Ημερήσιο 
κόστος Ευρώ**

Ετήσιο κόστος
Eu (οικονομική
λειτουργία)***

Μέγιστο 
Ετήσιο 
κόστος***

0,28PCH/AG–500 MF 0,56 42 84

0,56PCH-PIH/AG–
1000MF/EF PLUS

1,12 84 168

0,84PCH-PIH/AG–
1500 EF PLUS

1,68 126 252

1,12PCH/AG–
2000 EF PLUS

2,24 168 336
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Όλα τα θερμαντικά της σειράς EF Plus διαθέτουν: ηλεκτρονικό θερμοστάτη ακριβείας με
ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, πλήκτρο επιλογής υψηλής απόδοσης/οικονομικής λειτουρ-
γίας, πρωτοποριακή αντίσταση X-DUOS, αεροδυναμική σχεδίαση, αυτόματη επανεκκίνηση σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος, κλείδωμα πλήκτρων Child Lock, θερμοστάτη ασφαλείας για
προστασία από υπερθέρμανση, αδιάβροχη λειτουργία IP24, τεχνολογία καθαρισμού αέρα
AIRGATE με προφίλτρο, και 3 φίλτρα άνθρακα, κατεχίνης και Nano-Silver, ενσωματομένο ιο-
νιστή αέρα που ενεργοποιείται με πάτημα ενός πλήκτρου, χρονοδιακόπτη λήξης λειτουργίας
1-24 ώρες και λειτουργία μνήμης Smart Control για να μη χρειάζεται συνεχής προγραμματι-
σμός των επιλογών λειτουργίας, αθόρυβη λειτουργία, ρόδες υψηλής αντοχής για ευκολία με-
τακίνησης, εξοπλισμό για εύκολη στήριξη στον τοίχο. 

PCH/AG – 1000 EF PLUS

• Ισχύς λειτουργίας 1000/500 W
• Για χώρους μέχρι 25 τ.μ.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 46x40x7,8
• Βάρος: 3,42 Kg

PCH/AG – 1500 EF PLUS

• Ισχύς λειτουργίας 1500/750 W 
• Για χώρους μέχρι 35 τ.μ.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 60x40x7,8
• Βάρος: 4,43 Kg

PCH/AG – 2000 EF PLUS

• Ισχύς λειτουργίας 2000/1000 W
• Για χώρους μέχρι 45 τ.μ.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 83x40x7,8
• Βάρος: 5,43 Kg

Ιδανικά για: 
• Το σαλόνι
• Το παιδικό δωμάτιο
• Το χώρο εργασίας

Πρωτοποριακή αντίσταση 
X-DUOS για άμεση θέρμανση

Ψηφιακός θερμοστάτης 
ακριβείας για οικονομία 

Περιέχει ρόδες υψηλής 
αντοχής για ευκολία μετακίνησης  

Κλείδωμα πλήκτρων 
για ασφάλεια 

Σειρά EF PLUS
PCH/AG – 1000 EF PLUS
PCH/AG – 1500 EF PLUS
PCH/AG – 2000 EF PLUS

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Α

ΜΕ ΙΟ
ΝΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 2 ΕΠΙΠ

Ε∆Ω
Ν

  

Τεχνολογία καθαρισμού 
αέρα ΑIRGATE

Δύο επίπεδα ενέργειας 
για οικονομία

Αδιάβροχη 
προστασία
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PCH/AG – 500 MF

• Ισχύς λειτουργίας 500/250 W
• Για χώρους μέχρι 15 τ.μ.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 46x40x7,8
• Βάρος: 3,25 Kg 

PCH/AG – 1000 MF

• Ισχύς λειτουργίας 1000/500 W
• Για χώρους μέχρι 25 τ.μ.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 46x40x7,8
• Βάρος: 3,25 Kg

Ιδανικά για: 
• Το μπάνιο
• Το υπνοδωμάτιο
• Το καθιστικό

Σειρά MF
PCH/AG – 500 MF
PCH/AG – 1000 MF

Όλα τα θερμαντικά της σειράς MF διαθέτουν: μηχανικό θερμοστάτη ακριβείας, 
διακόπτη επιλογής υψηλής απόδοσης/οικονομικής λειτουργίας, πρωτοποριακή αντί-
σταση X-DUOS, αεροδυναμική σχεδίαση, αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακο-
πής ρεύματος, θερμοστάτη ασφαλείας για προστασία από υπερθέρμανση, αδιάβροχη
λειτουργία IP24 για χρήση σε λουτρό, τεχνολογία καθαρισμού αέρα AIRGATE με προ-
φίλτρο, και 3 φίλτρα άνθρακα, κατεχίνης και Nano-Silver, αθόρυβη λειτουργία, ρόδες
υψηλής αντοχής για ευκολία μετακίνησης, εξοπλισμό για εύκολη στήριξη στον τοίχο. 

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Α

Πρωτοποριακή αντίσταση 
X-DUOS για άμεση θέρμανση

Εργονομικός θερμοστάτης 
ακριβείας

Περιέχει ρόδες υψηλής 
αντοχής για ευκολία μετακίνησης  

Δύο επίπεδα ενέργειας 
για οικονομία

Αδιάβροχη 
προστασία

Π
ΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 2 ΕΠΙΠ

Ε∆ΩΝ  

ΚΑ
Θ

ΑΡ
ΙΖ

ΕΙ Α
ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ

ΒΙΑ

Τεχνολογία καθαρισμού 
αέρα ΑIRGATE
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PIH/AG – 1000 E

• Ισχύς λειτουργίας 1000/500 W
• Για χώρους μέχρι 35 τ.μ.
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 59,2x43,6x8 
• Βάρος: 5,5 Kg

PIH/AG – 1500 E

• Ισχύς λειτουργίας 1500/750 W
• Για χώρους μέχρι 45 τ.μ. 
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 81,2x43,6x8
• Βάρος: 7 Kg

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Α

Ιδανικά για: 
• Το σαλόνι
• Το υπνοδωμάτιο

Υπέρυθρης 
Τεχνολογίας
PIH/AG – 1000 E
PIH/AG – 1500 E

Όλα τα θερμαντικά υπέρυθρης τεχνολογίας διαθέτουν: σύστημα θέρμανσης διπλής
δράσης, ηλεκτρονικό θερμοστάτη ακριβείας με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, πλή-
κτρο επιλογής υψηλής απόδοσης/οικονομικής λειτουργίας, πρωτοποριακή αντίσταση
Y-DUOS, αεροδυναμική σχεδίαση με κυψελοειδή πρόσοψη, αυτόματη επανεκκίνηση σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος, κλείδωμα πλήκτρων Child Lock, θερμοστάτη ασφαλείας
για προστασία από υπερθέρμανση, αδιάβροχη λειτουργία IP24, χρονοδιακόπτη λήξης
λειτουργίας 1-24 ώρες και λειτουργία μνήμης Smart Control για να μη χρειάζεται συνε-
χής προγραμματισμός των επιλογών λειτουργίας, αθόρυβη λειτουργία, ρόδες υψηλής
αντοχής για ευκολία μετακίνησης, εξοπλισμό για εύκολη στήριξη στον τοίχο.  

Πρωτοποριακή αντίσταση 
Υ-DUOS για άμεση θέρμανση

Ψηφιακός θερμοστάτης 
ακριβείας για οικονομία 

Περιέχει ρόδες υψηλής 
αντοχής για ευκολία μετακίνησης  

Κλείδωμα πλήκτρων 
για ασφάλεια Θ

ΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ

ΥΠ
ΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Σ 
 

Θερμαντικό σύστημα
διπλής δράσης

Υπέρυθρη 
θέρμανση μεγάλης 

αποτελεσματικότητας    

Δύο επίπεδα
ενέργειας 

για οικονομία

Αδιάβροχη 
προστασία
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Ιδανικά για: 
• Το χώρο εργασίας
• Το υπνοδωμάτιο
• Το καθιστικό
• Χώρους μέχρι 10 τ.μ.

Αερόθερμα
PFH/S-1115
PFH/C-5115

PFH/C-5115

• Ισχύς λειτουργίας 1500/850 W
• Με κεραμική αντίσταση
• Θερμοστάτης ασφαλείας 
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 19x24,8x17
• Βάρος: 1,4 Kg

PFH/S-1115

• Ισχύς λειτουργίας 1500/750 W
• Αντίσταση τύπου σπιράλ 
• Θερμοστάτης ασφαλείας
• Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) εκ.: 17,3 x25,1x13,5
• Βάρος: 1 Kg

Δύο επίπεδα
ισχύος

Ρυθμιζόμενος
θερμοστάτης

Θερμοστάτης
ασφαλείας

Υγιεινό
μικροκλίμα

Επίπεδα ισχύος W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ

750/
1500

850/
1500

250/
500

500/
1000

500/
1000

750/
1500

1000/
2000

500/
1000

750/
1500

Ηλεκτρονικός 
θερμοστάτης ακριβείας
με ψηφιακή ένδειξη
θερμοκρασίας 

Χ Χ Χ Χ Χ

Τεχνολογία καθαρισμού
αέρα AIRGATE (προ-
φίλτρο,  3 φίλτρα άνθρακα,
κατεχίνης και Nano-Silver

Χ Χ Χ Χ Χ

Μηχανικός θερμοστάτης
ακριβείας

Χ Χ Χ Χ

Πρωτοποριακή 
αντίσταση X-DUOS

Χ Χ Χ Χ Χ

Πρωτοποριακή 
αντίσταση Υ-DUOS Χ Χ

Κλείδωμα πλήκτρων 
Child Lock Χ Χ Χ Χ Χ

Χρονοδιακόπτης λήξης 
λειτουργίας 1-24 ώρες Χ Χ Χ Χ Χ

Ενσωματομένος 
ιονιστής αέρα Χ Χ Χ

Λειτουργία μνήμης
Smart Control Χ Χ Χ Χ Χ

Αθόρυβη Λειτουργία Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Προστασία υγρασίας IP21 IP21 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Βάρος 1 Kg 1,4 Kg 3,25 Kg 3,25 Kg 3,42 Kg 4,43 Kg 5,43 Kg 5,5 Kg 7 Kg

Διαστάσεις
(ΠxΥxΒ) εκ.

17,3x
25,1x
13,5

19x
24,8x
17

46x
40x
7,8

46x
40x
7,8

46x
40x
7,8

60x
40x
7,8

83x
40x
7,8

59,2x
43,6x
8

81,2x
43,6x
8

Θερμοστάτης ασφαλείας
για προστασία από 
υπερθέρμανση

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Αυτόματη επανεκκίνηση 
σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Πλήκτρο επιλογής 
υψηλής απόδοσης /
οικονομικής λειτουργίας

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Αντίσταση τύπου σπιράλ Χ

Κεραμική αντίσταση Χ

PFH/ 
S1115

PFH/
C5115

PCH/A
G 500
MF

PCH/A
G 1000
MF

PCH/AG
1000 EF
PLUS

PCH/AG
1500 EF
PLUS

PCH/AG
2000 EF
PLUS

PIH/AG
1000 E

PIH/AG
1500 E
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Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τεχνική Υποστήριξη

Åäþ êáé 75 ÷ñüíéá, ç ËÙÆÏÓ Á.Å.
åéóÜãåé óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ
ðïéïôéêÝò óõóêåõÝò ïé ïðïßåò
áíôÝ÷ïõí óôï ÷ñüíï.  Ïé
ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò óõóêåõÝò
ðïõ ðñùôïêõêëïöüñçóáí óôçí
ÅëëÜäá, ëåéôïõñãïýí ìÝ÷ñé óÞ-
ìåñá ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá.
Ôçí ðïéüôçôá áõôÞ õðïóôçñßæïõìå
êáé ìåôÜ ôçí ðþëçóç ìå Üìåóç ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç áðü
åîåéäéêåõìÝíï ôå÷íéêü ðñïóùðéêü êáé ðëÞñç åðÜñêåéá
áíôáëëáêôéêþí ðñïóöÝñïíôáò:

Åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò 2 åôþí.
¢ìåóç åîõðçñÝôçóç åíôüò 24þñïõ ãéá ôçí ÁôôéêÞ áðü ôçí 
Serviceworld, ôï åîïõóéïäïôçìÝíï êÝíôñï ôå÷íéêÞò õðï-
óôÞñéîçò ãéá ôéò ìåãáëýôåñåò åôáéñßåò ôçò áãïñÜò.
ÐëÞñç ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü 70
åîïõóéïäïôçìÝíá êÝíôñá Service.
Óõíå÷åßò ðïéïôéêïýò êáé äåéãìáôïëçðôéêïýò åëÝã÷ïõò
åðéóêåõþí
Óõíå÷åßò åêðáéäåýóåéò ôùí ôå÷íéêþí ìáò
Åããýçóç åðéóêåõþí ãéá 6 ìÞíåò áðü ôçí çìÝñá åðéóêåõÞò.
ÊáèçìåñéíÞ ôçëåöùíéêÞ õðïóôÞñéîç óå åñãÜóéìåò çìÝñåò
êáé þñåò ðáíåëëáäéêÜ ìå áðåõèåßáò êëÞóç óôïí áñéèìü
210.620.38.38
ÊáèçìåñéíÞ çëåêôñïíéêÞ õðïóôÞñéîç 365 çìÝñåò ôï ÷ñüíï
ìÝóù ôïõ www.serviceworld.gr

facebook.com/philcogreece




