Η Εlith ζαρ δίνει θςζική θέπμανζη
Τα πλεονεκηήμαηα ηηρ θέπμανζηρ με ακηινοβολία
Αληίζεηα κε ηα ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπο ζηελ θίλεζε ηνπ ζεξκαηλόκελνπ αέξα, ε elith πξνζθέξεη ζεξκαληηθά ζώκαηα
θηηαγκέλα από θπζηθά πεηξώκαηα πνπ ζεξκαίλνπλ ηνλ ρώξν κε αθηηλνβνιία.
Η αξρή ιεηηνπξγίαο ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα ηεο elith είλαη παξόκνηα κε απηήλ ηνπ
Ήιηνπ: εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία κεγάινπ κήθνπο. Η θξπζηαιιηθή δνκή ηωλ θπζηθώλ
πεηξωκάηωλ επηηξέπεη ζηα ζώκαηα ηεο elith λα αθηηλνβνινύλ ηε ζεξκόηεηα πξνο
όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη λα ηελ θαηαλέκνπλ νκνηόκνξθα ζηνλ ρώξν. Τα αληηθείκελα
ηνπ ρώξνπ απνξξνθνύλ ηελ ελέξγεηα απηή, ηελ απνζεθεύνπλ θαη ηε κνηξάδνπλ
νκνηόκνξθα ζην πεξηβάιινλ.

Με ηο βλέμμα ζηο μέλλον
Τα ζεξκαληηθά ζώκαηα ηεο elith έρνπλ πηζηνπνίεζε αζθάιεηαο από ηε γεξκαληθή
εηαηξία VDE θαη θέξνπλ ην δηεζλώο αλαγλωξηζκέλν ζήκα VDE GS.
Η εηαηξία ιεηηνπξγεί κε έλα ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, πηζηνπνηεκέλνo θαηά
ISO 9001:2000 από ηελ TÜV NORD.
Με ηελ elith μεράζηε ηελ εμάξηεζε από ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, ηελ απνζήθεπζε
θαπζίκωλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα άιιωλ πεξίπινθωλ ζπζηεκάηωλ ζέξκαλζεο (π.ρ.
ιεβεηνζηάζηα, ζωιελώζεηο, ζπληήξεζε θαπζηήξωλ θιπ).

Σύγκπιζη: θέπμανζη με ακηινοβολία - ζςμβαηική θέπμανζη
Σε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πνπ ζθνπό έρνπλ λα δεζηάλνπλ
ηνλ αέξα ηνπ ρώξνπ, ε ζέξκαλζε κε αθηηλνβνιία δηαρέεη κεγάινπ κήθνπο θύκαηα
ζεξκόηεηαο πνπ δεζηαίλνπλ ηα αληηθείκελα ηνπ ρώξνπ (ηνίρνπο, δάπεδν, ηαβάλη,
έπηπια θιπ.). Έηζη εμνηθνλνκνύκε ελέξγεηα θαηά 18%, γηαηί ν ρώξνο πιένλ ρξεηάδεηαη
3νC ζεξκνθξαζία ιηγόηεξε πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη κηα άλεηε θαη επράξηζηε δέζηε
ζηνλ άλζξωπν.
Τα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο όπωο ε θεληξηθή ζέξκαλζε, ηα αεξόζεξκα, ηα
air-condition, δεκηνπξγνύλ δέζηε ζεξκαίλνληαο δηαξθώο ηνλ αέξα θαη αλαγθάδνληάο
ηνλ λα θηλείηαη θπθιηθά ζηνλ ρώξν.
Απνηέιεζκα:  αηωξνύληαη ζθόλεο θαη δηάθνξα κηθξόβηα πνπ
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αιιεξγίεο, δύζπλνηεο ή άιιεο παζήζεηο ηνπ
αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Ο δεζηόο αέξαο αλεβαίλεη πξνο ηα πάλω.
Απνηέιεζκα:  δηαηαξάζζεηαη ε θαλνληθή θαηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο
ζηνλ ρώξν. Τα πόδηα κέλνπλ θξύα θαη ην θεθάιη δεζηό.
Η ζέξκαλζε κε αθηηλνβνιία δελ πξνθαιεί θπθιηθή θίλεζε ηνπ ζεξκαηλόκελνπ αέξα.
Απνηέιεζκα:  δηαηεξεί έλα πεξηβάιινλ πγηεηλό, ρωξίο αηωξνύκελα
ζωκαηίδηα, θαη νκνηόκνξθα δεζηό, άξα θηιηθό, γηα ηνλ άλζξωπν.

Φςζική θεπμόηηηα
Τα ζεξκαληηθά ζώκαηα ηεο elith δεζηαίλνπλ ηνλ ρώξν όπωο ε Μεηέξα Φύζε. Είλαη
θηηαγκέλα από θπζηθά πεηξώκαηα θαη αληέρνπλ ζηνλ ρξόλν. Ο άλζξωπνο δεη ζ’έλαλ
άλεην, επράξηζην ρώξν, θηλείηαη ζε πγηεηλό πεξηβάιινλ, εμνηθνλνκεί ελέξγεηα. Τα
ζπλεζηζκέλα κέζα ζέξκαλζεο αλαθπθιώλνπλ ζεξκό αέξα θαη επηβαξύλνπλ ηνλ ρώξν
κε αηωξνύκελε ζθόλε. Τα ζώκαηα ηεο elith αθηηλνβνινύλ ζεξκόηεηα θαη
δεκηνπξγνύλ επράξηζηε, πγηεηλή θαη άλεηε δέζηε.

Οικονομική λειηοςπγία
Τα ζεξκαληηθά ζώκαηα ηεο elith είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ γηαηί
ρξεζηκνπνηνύλ ην ειεθηξηθό ξεύκα πνπ είλαη ε ελέξγεηα ηνπ κέιινληνο. Τα
απνζέκαηα ηεο γεο ζε θπζηθέο Α΄ ύιεο παξαγωγήο ελέξγεηαο, όπωο ην πεηξέιαην,
εμαληινύληαη θαη γη’απηό είλαη πνιύηηκα θαη αθξηβά. Με ηα ζώκαηα ηεο elith
πξνζηαηεύεηε ην πεξηβάιινλ ελώ ηαπηόρξνλα επωθειείζηε από ηελ αμηνπνίεζε
ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο.
Τα ζώκαηα ηεο elith είλαη νηθνλνκηθά επεηδή:
 έρνπλ ρακειή θαηαλάιωζε ξεύκαηνο γηαηί εμνηθνλνκνύλ ελέξγεηα
 δελ έρνπλ έμνδα ζπληήξεζεο
 έρνπλ ρακειό θόζηνο αγνξάο, πνιύ ρακειόηεξν από θάζε άιινπ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.

Εύκολη ηοποθέηηζη – Διακόζμηζη
Τα ζεξκαληηθά ζώκαηα από θπζηθά πεηξώκαηα ηνπνζεηνύληαη εύθνια θαη γξήγνξα
ζε θάζε είδνπο ρώξν θαη αλαδεηθλύνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπ αθνύ ιεηηνπξγνύλ θαη ωο
εμαίξεηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία.
Οη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο αόξαηεο βάζεηο ηνπο επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε
κηθξή απόζηαζε από ηνπο ηνίρνπο, ζε κέξε όπνπ άιια ζεξκαληηθά ζώκαηα δελ ζα
ρωξνύζαλ ή ζε κέξε όπνπ δελ ζα θαληαδόζαζηαλ πνηέ (π.ρ. νξνθέο).
Αθήζηε ηελ έκπλεπζή ζαο ειεύζεξε ζηηο πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο δπλαηόηεηεο πνπ
ζαο πξνζθέξνπλ ηα ζώκαηα από θπζηθά πεηξώκαηα.
Εκείο, κε ηδηαίηεξε επραξίζηεζε, ζαο παξνπζηάδνπκε ηα δηάθνξα πεηξώκαηα πνπ ζα
νκνξθαίλνπλ ην ζπίηη ζαο θαη ηνλ επαγγεικαηηθό ζαο ρώξν.

Οικολογικά & Υγιεινά
Τα εηδηθά ζεξκαληηθά ζώκαηα από θπζηθά πεηξώκαηα ηεο elith εθπέκπνπλ θπζηθή
ζεξκόηεηα θαη δεκηνπξγνύλ δεζηνύο ρώξνπο, επράξηζηνπο θαη πγηεηλνύο, δελ βγάδνπλ
θαπλό θαη κπξωδηέο, δελ ζεθώλνπλ ζθόλε, δελ πξνθαινύλ αιιεξγηθά θαη
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, δελ καπξίδνπλ ηνπο ηνίρνπο.
Σήκεξα, όιν θαη πεξηζζόηεξνη αλαδεηνύλ ηελ πγηεηλή θαη νηθνλνκηθή ζέξκαλζε. Τα
ζώκαηα ηεο elith από θπζηθά πεηξώκαηα είλαη ηα ζύγρξνλα ελαιιαθηηθά ζώκαηα
ζέξκαλζεο πνπ, ζε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, πξνζθέξνπλ νηθνλνκία θαη
πγηεηλό πεξηβάιινλ δηαβίωζεο, ελώ ηαπηόρξνλα ζπλδπάδνπλ ηηο νηθνινγηθέο
απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλωλίαο κε ηελ αηζζεηηθή απόιαπζε πνπ πξνζθέξεη ε
θπζηθή πξώηε ύιε ηεο πέηξαο.

Θεπμανηικά Σώμαηα elith
Όλα ηα πλεονεκηήμαηα με μια μαηιά
 Σςγκπιηικά σαμηλόηεπο κόζηορ αγοπάρ ηος ζςζηήμαηορ
 Φαμηλή καηανάλωζη πεύμαηορ - Εξοικονόμηζη ενέπγειαρ
 Φςζική μεηάδοζη θεπμόηηηαρ (με ακηινοβολία) - Υγιέρ κλίμα σώπος
 Γπήγοπη και εύκολη ηοποθέηηζη
 Κανένα κόζηορ ζςνηήπηζηρ, καμία θθοπά
 Δεν ζηκώνεηαι ζκόνη καηά ηη λειηοςπγία ηοςρ
 Δεν μολύνεηαι ηο πεπιβάλλον από ηην καύζη πεηπελαίος
 Εύκολα ζηο καθάπιζμα
 Μειώνεηαι ο κίνδςνορ να μοςσλιάζοςν οι ηοίσοι από ςγπαζία
 Τοποθεηούνηαι πανηού - Μεηαθέπονηαι εύκολα
 Εξαιπεηικόρ ζσεδιαζμόρ - Μοναδικά διακοζμηηικά ζηοισεία
 Δεν πποκαηαβάλλονηαι έξοδα - δεν δεζμεύεηαι κεθάλαιο
 Εύκολορ ςπολογιζμόρ κόζηοςρ
 Πιζηοποιημένη αζθάλεια - Γεπμανικό πιζηοποιηηικό αζθάλειαρ VDE
 10 σπόνια εγγύηζη

Τα ζερκαληηθά ζώκαηα ηες elith είλαη θσζηθά προϊόληα. Τα δείγκαηα δείτλοσλ ηο
τρώκα θαη ζτέδηο ηες επηθάλεηας ηοσ πεηρώκαηος όπως απαληηέηαη ζσλήζως ζηε
θύζε. Τστόλ πόροη, ρωγκώζεης, θιέβες θαη αζάθεηες ζηο ζτέδηο ηες γσαιηζκέλες
επηθάλεηας, είλαη θσζηθές αζσλέτεηες ηοσ πεηρώκαηος ποσ δελ θαζηζηούλ
ειαηηωκαηηθά θαη δελ επερεάδοσλ ηε ιεηηοσργία θαη ηελ απόδοζε ηωλ ζερκαληηθώλ
ζωκάηωλ.

