Η αντλία θερμότητας αέρα-νερού POLARIS χαίρει άκρας εκτίμησης στην παγκόσμια αγορά. Με
τέλεια απόδοση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος ακόμη και από τους -25 'C, Οι αντλίες
θερμότητας της σειράς POLARIS μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική θέρμανση στο σπίτι σας
και επαρκώς ζεστό νερό για την οικογένειά σας.

ΣΕΙΡΑ POLARIS
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EVI

Monobloc αντλία θερμότητας
της σειράς POLARIS
Η αντλία θερμότητας της σειράς POLARIS εξαιτίας του EVIcycle (δευτερεύων ψυκτικός κύκλος μέσα σε κύκλο) είναι
σε θέση να αυξήσει σημαντικά την μέγιστη διαφορ'α
θερμοκρασίας παρέχοντας COP εως και 4.2 που καθιστά το
σύστημα θέρμανσης πολύ πιο αποτελεσματικό. Έτσι
ενδύκνεινται για χρήση σε κτίρια χαμηλής μόνωσης και για
αντικατάσταση ήδη υπαρχόντων λεβήτων σε κατοικημένα
σπίτια. Εξαιτίας της MONOBLOC σχεδίασης οι μονάδες
καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο και είναι εύκολες στην
εγκατάσταση.

Επικέντρωση στην προηγμένη θερμική τεχνολογία της αντλίας

01 COP ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.2
Η εφαρμογή της τεχνολογίας EVI μαζί με
εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης
μπορεί να βελτιώσει την εναλλαγή
θερμότητας και κάνει το COP να φτάσει έως
και το σημείο 4.2 .

02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡ. -25 C
O

Η αντλία θερμότητας αέρα-νερού POLARIS της
PHINIX εχει τέλεια απόδοση σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος ακόμη και από τους -25 και εγγυάται
σταθερή λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

03 ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Λόγω της εξόδου νερού έως 60 , η μονάδα μπορεί
να αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς λέβητες
που εφαρμόζονταν για την θέρμανση του σπιτιού
και την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης.

04 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Τα συστήματα ασφαλείας που έχουν προστεθεί στις
αντλίες θερμότητας της σειράς POLARIS κάνουν την
μονάδα να λειτουργεί με ασφάλεια και
σιγουριά.Προστασία υπερθέρμανσης και υψηλή
στεγανότητα είναι στοιχεία που εξοπλίζουν την αντλία
της σειράς POLARIS.

CO2 ΕΚΠΟΜΠΕΣ για διάφορα συστήματα θέρμανσης

Εξαιτίας της τεχνολογίας αντιστάθμισης
θερμοκρασίας που διαθέτει η μονάδα
προσαρμόζει την θερμοκρασία χώρου
ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.

Ο παντεταρισμένος και ισχυρής ροής
εναλλάκτης θερμότητας, ευθύνεται για την
αύξηση της απόδοσης και αξιοπιστία της
μονάδας.

Ο τεχνολογίας EVI συμπιεστής κάνει την
μονάδα να λειτουργεί με ασφάλεια σε
χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες με την
μεγαλύτερη δυνατή απόδοση και
χαμηλότερη στάθμη θορύβου.

Η χρήση ανεμιστήρα με κινητήρα τύπου
inverter προσαρμόζει ταχύτητα του
ανεμιστήρα ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες.
Ο εναλλάκτης του αέρα με υδρόφυλο
κάλυμμα παρέχει αντισκωριακή προστασία
και μεγαλύτερη απόδοση.

Η παγκοσμίως γνωστή μάρκα της βαλβίδας
αποσυμπίεσης ελέγχει τον όγκο του
ψυκτικού υγρού και μειώνει την
κατανάλωση ενέργειας.
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