
κάθε φορά 
που χρειάζεστε 
ζεστό νερό !

Απλά θα είναι 
μαζί σας ...

Τα μπόιλερ με αντλία 
θερμότητας της ADTHERM 
εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

    COP ΕΩΣ 3,2*

* ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΡΟΤYΠΑ EN16147,

(A15/W15-55 KAI A15 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ )

    Νέα εφαρμογή συμβατή με 

συσκευές που χρησιμοποιούν 

λειτουργικό Αndroid η IOS 

    Τεχνολογία ομαλής εισόδου 

κρύου νερου στο μπόιλερ



BOILER ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Το boiler με αντλία θερμότητας ADTHERM διαθέτει ενσωματωμένο 
εναλλάκτη για σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες και μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας.   Χάρη στο έξυπνο σύστημα ελέγχου 
εισόδου του νερού παροχής στο εσωτερικό του μπόιλερ  
εξασφαλίζεται άφθονο ζεστό νερό καθ΄ όλη την διάρκεια της 
ημέρας. Το σύστημα εξαγωγής του κρύου αέρα που παράγεται 
κατά την διάρκεια λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, μπορεί να 
προσφέρει δωρεάν ψύξη (12,000btu) σε χώρο της επιλογής σας.

300 λίτρα 150 λίτρα

80 λίτρα
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BOILER ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ + ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Ηλιακοί Συλλέκτες

Μπάνιο

Κουζίνα

Υπόγειο

Boiler με αντλία θερμότητας

Η ADTHERM επικεντρώνεται στην εισαγωγή αξιόπιστων μηχανημάτων με γνώμονα τις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ 
παράλληλα η ομάδα των μόνιμων τεχνικών της εκπαιδεύεται συνεχώς ώστε να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BOILER ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΥΠΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Ρυθμίζοντας μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες στο λογισμικό 

της ψηφιακής μονάδας ελέγχου, τα boiler με αντλία θερμότητας 

της ADTHERM είναι σε θέση να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη σε 

επαγγελματική και οικιακή εφαρμογή, καθώς προσαρμόζονται 

στις πραγματικές ανάγκες του εκάστοτε καταναλωτή.  

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

Το boiler με αντλία θερμότητας της ADTHERM ξεχωρίζει από τον 

ανταγωνισμό χάρη στον ενσωματωμένο διαφορικό ελεγκτή που 

διαθέτει στο ψηφιακό χειριστήριο του, με τον οποίο καθορίζει 

τη συνεργασία με τους ηλιακούς συλλέκτες, για τη μέγιστη 

εξοικονόμηση χρημάτων, κατά την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία.   

ΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ BOILER  

Οι μικροκυψέλες του μεγάλης επιφάνειας εναλλάκτη 

θερμότητας στο εσωτερικό του μπόιλερ, αυξάνουν σημαντικά τη 

διαθέσιμη επιφάνεια επαφής ανάμεσα στην εσωτερική 

δεξαμενή νερού και του εναλλάκτη θερμότητας, βελτιώνοντας 

έτσι την απόδοση της αντλίας θερμότητας και μειώνοντας τον 

απαιτούμενο χρόνο, προκειμένου το νερό να φτάσει στην 

επιθυμητή θερμοκρασία.    

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΩΣ 60 �C

Η θερμοκρασία εξόδου του νερού από το boiler με αντλία 

θερμότητας της ADTHERM μπορεί να φτάσει τους 60 �C, 

ικανοποιώντας έτσι ακόμη και την πιο απαιτητική ζήτηση για 

ζεστό νερό χρήσης. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Η τεχνολογία ομαλής εισόδου κρύου νερού, με την οποία 

έχει κατασκευαστεί το boiler με αντλία θερμότητας της 

ADTHERM εξασφαλίζει τη σταθερή θερμοκρασία του νερού 

στο εσωτερικό, επιτυγχάνοντας αύξηση του πραγματικού 

όγκου του ζεστού νερού ακόμη και κατά 30%!

60℃60℃

Insulation

Tank

Micro-channel�heat�exchanger

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΛΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΙΛΕΡ 

Το κρύο νερό μπαίνει στη δεξαμενή με 

άμεση ροή, με αποτέλεσμα να μειώνει 

τη θερμοκρασία του υπάρχοντος νερού.

ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΟΜΑΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΡΥΟΥ ΜΕΡΟΥ 

 

Το κρύο νερό μπαίνει σταδιακά μέσα 

στη δεξαμενή και αναμειγνύεται 

ομαλά με το υπάρχον ζεστό, χωρίς να 

μεταβάλλει καθοριστικά τη 

θερμοκρασία του.  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APP) ΓΙΑ ΤΟ BOILER ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Μπορείτε να είστε σε συνεχή επαφή με το boiler μέσω του τηλεφώνου σας η απλά με μια σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς υπάρχει η εφαρμογή 

(app) η οποία είναι συμβατή με το λογισμικό  IOS και  ANDROID 

Μπορείτε να εξασφαλίζετε επί 24ωρου βάσεως λεπτομερείς πληροφορίες για τη λειτουργία του boiler σας και τη θερμοκρασία του νερού στο 

εσωτερικό του, χάρη στη δυνατότητα ελέγχου του μέσω εφαρμογής σε smartphone!

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ BOILER ΜΕΣΩ SMARTPHONE!

Οι συμπιεστές των boiler με αντλία θερμότητας έχουν επιλεχθεί 

σχολαστικά και είναι ικανοί να λειτουργήσουν αρμονικά σε συνεργασία με 

άλλες μονάδες, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η μοντέρνα σχεδίαση του θα δώσει άλλον αέρα στο χώρο σας και θα 

ταιριάξει άψογα με την διακόσμηση σας. 

Δύο αισθητήρια θερμοκρασίας είναι τοποθετημένα στο επάνω και κάτω 

μέρος του boiler με αντλία θερμότητας και μπορούν να ελέγχουν τη 

θερμοκρασία του νερού με μεγάλη ακρίβεια.

Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα με υδρόφιλη επένδυση αποτρέπει την 

δημιουργία συμπυκνωμάτων και έχει υψηλή απόδοση

Με την λειτουργία του WI-FI ενεργοποιείται η ασύρματη επικοινωνία με 

το boiler με αντλία θερμότητας, με την απόσταση να μην αποτελεί πλέον 

πρόβλημα!

Οι μικροκυψέλες του εναλλάκτη θερμότητας είναι τοποθετημένες στο 

εξωτερικό της δεξαμενής του νερού, με αποτέλεσμα το COP  της 

μονάδας παραγωγής να φθάνει στη μέγιστη απόδοση.

Υψηλής πυκνότητας μόνωση με πάχος 50 χιλ. εγγυάται την καλύτερη 

μόνωση για την δεξαμενή νερού. 

Η έξυπνη αντιπαγωτική τεχνολογία είναι ικανή να λύσει το πρόβλημα  

που παρατηρείται σε συνθήκες χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος.

Τα δεδομένα αποστέλλονται 
στο διακομιστή

Πληροφορίες που λαμβάνονται από 
το διακομιστή

Παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες για τις 
μονάδες και τους τελικούς χρήστες

65℃

35℃



ΜΟΝΤΕΛΟ     ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗ COP ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ

150 ΛΙΤΡΑ 1,5 KW 230-/50Hz 2.71 3 250m /h
o55 C Φ520Χ1725 χιλ. 70 κιλά

ΜΟΝΤΕΛΟ     ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗ COP ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ

80 ΛΙΤΡΑ 1.0 KW 230-/50Hz 2.69 3 250m /h
o55 C Φ520Χ1100 χιλ. 52 κιλά

ΜΟΝΤΕΛΟ     ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗ COP ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΘΕΡΜ. ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ

300 ΛΙΤΡΑ 1,8 KW 230-/50Hz 2.75 3 330m /h
o55 C Φ640Χ1900 χιλ. 98 κιλά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με σύγχρονη και κομψή εξωτερική εμφάνιση, μικρές διαστάσεις και διάφορα σχήματα και όγκο δεξαμενών, τα boiler με αντλία 
θερμότητας της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη!

Easy 
Control

Touch Screen
Controller 

Wall Mounted


