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ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON
ΔΑΠΕΔΟΥ • ΤΟΙΧΟΥ • ΟΡΟΦΗΣ

® : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ
• ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μodus ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ευ ΖηνAPOLYTON
: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΑΛΟΘ

…κρύβεται ;

Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου, Τοίχου, Οροφής
από την πρωτοπόρο
Απόλυτη θερμική άνεση και ιδανικό, υγιεινό κλίμα στο χώρο που ζείς.
Απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση του χώρου, χωρίς αντιαισθητικά σώματα
και σωλήνες, αφού η εγκατάσταση κρύβεται κάτω από το πάτωμα,
πίσω από τον τοίχο, μέσα στην οροφή.
Δημιουργώντας όμως μια ποιότητα ζωής,
ένα τρόπο ευ ζην που … δύσκολα μπορείς να κρύψεις!

ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ
& ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ERGON

Ποιότητα ζωής στο χώρο που ζεις

Κάθε κτίριο έχει διαφορετικές απαιτήσεις θέρμανσης και δροσισμού,
ανάλογα με την τοποθεσία, τη διαρρύθμιση χώρου και τις ανάγκες σας
Σε μια κλασσική κατοικία τη βάση μπορεί να αποτελεί η θέρμανση & ψύξη δαπέδου
ή σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους η θέρμανση & ψύξη τοίχου.
Επίσης, σε ορισμένα σημεία (όπως π.χ. το μπάνιο, το κλιμακοστάσιο)
μπορεί να χρειάζεται μόνο θέρμανση τοίχου ή/και ακόμη ψύξη οροφής
στο σύνολο του χώρου για ιδανικότερη θερμική άνεση.
Σε κάποια κτίρια πάλι, ιδανική λύση μπορεί να είναι η θέρμανση & ψύξη τοίχου ή οροφής.
Και πόσο μάλλον που, ειδικά για τους χώρους εργασίας, ενδείκνυται η ψύξη οροφής.
Τα Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης της ERGON είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα
που μπορούν και ικανοποιούν όλες αυτές τις απαιτήσεις, συμβάλλοντας ταυτόχρονα
στην εξοικονόμηση ενέργειας “στο απόλυτον”.
Εσείς περιγράψτε το χώρο και τις απαιτήσεις σας.
Εμείς θα προτείνουμε τις ιδανικές λύσεις.
Για ποιότητα ζωής, για τρόπο ευ ζην στο χώρο που ζείτε.
Για modus ευ ζην.

* modus: τρόπος / modus vivendi: τρόπος ζωής / modus ευ ζην: τρόπος ευ ζην
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Τεχνογνωσία,
οργάνωση,
ολική ποιότητα κατασκευής.
Ποιότητα ERGON για μια ολόκληρη ζωή.
Στην ERGON είστε σίγουροι ότι συνεργάζεστε με μια εταιρία που πρωτοπορεί.
Με την υψηλή τεχνογνωσία, με τεχνολογική υπεροχή στις μεθόδους που εφαρμόζει
και με ανθρώπινο δυναμικό με γνώση και συνέπεια.
Με τους ειδικευμένους μηχανικούς που κάνουν τη
Μελέτη Θέρμανσης & Ψύξης, η οποία προσαρμόζεται
πάντα στις ανάγκες όχι μόνο του κτιρίου αλλά και των
ανθρώπων που θα κατοικήσουν σ’ αυτό.
Με τα ειδικευμένα μόνιμα συνεργεία εγκατάστασης
και την άρτια οργάνωση που εξασφαλίζουν απόλυτη
ποιότητα και σιγουριά.
Είναι όμορφη η ζωή μ’ έναν συνεργάτη που εμπιστεύεσαι.
Γι’ αυτό, ελάτε σήμερα στον κόσμο της ERGON:
Στην ποιότητα, στον τρόπο ευ ζην για μια ολόκληρη ζωή.
Το αξίζετε!

ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ
& ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
• ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ERGON

Τα πιο σύγχρονα, οικονομικά
και λειτουργικά συστήματα

Αρχή των Σύγχρονων Συστημάτων Θέρμανσης & Ψύξης
της ERGON είναι η διάστρωση κρυφών κυκλωμάτων
σωληνώσεων στο πάτωμα, στον τοίχο ή στην οροφή,
μέσα στα οποία κυκλοφορεί ζεστό νερό που προέρχεται
από θερμαντική μονάδα το χειμώνα και κρύο νερό
που παράγεται από ψυκτική μονάδα το καλοκαίρι.
Έτσι αποτελούν τα πιο σύγχρονα, υγιεινά, οικονομικά
και ασφαλή συστήματα, τα οποία αγγίζουν μια υψηλού
επιπέδου λειτουργική τελειότητα χάρη στα παρακάτω
πλεονεκτήματα:
Θερμική Άνεση & Υγιεινό Περιβάλλον:
Γιατί προσφέρουν την ιδανική ομοιόμορφη κατανομή
θερμοκρασίας, χωρίς ρεύματα αέρος, όπως ακριβώς
επιβάλλει η ανθρώπινη φυσιολογία.
Μεγάλη Εξοικονόμηση Ενέργειας:
Γιατί μειώνουν τις θερμικές απώλειες, λειτουργεί
σε χαμηλές θερμοκρασίες και έχει ελάχιστα
έξοδα συντήρησης.
Απόλυτη Ελευθερία στη Διαμόρφωση Χώρου:
Γιατί καταργούν τα εμφανή σώματα καλοριφέρ
και air condition, απαλλάσσοντας τον χώρο από καθετί
που δεσμεύει τη διαμόρφωσή του.
Καθαροί Χώροι Χωρίς Προβλήματα:
Γιατί κατά τη θέρμανση δεν απανθρακώνεται η σκόνη
του αέρα και δεν μαυρίζουν τοίχοι, κουρτίνες κ.α.,
ενώ κατά την ψύξη δεν δημιουργούνται ρεύματα αέρος.
Επιπλέον:
Σε περίπτωση κατά την οποία το νερό που κυκλοφορεί
στα κυκλώματα προέρχεται από αντλία θερμότητας,
καταργούνται τα λεβητοστάσια και οι ψύκτες,
αφού τόσο η θερμική όσο και η ψυκτική ενέργεια
παράγεται από μια και μόνο συμπαγή συσκευή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON ®: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ

Θέρμανση & Ψύξη
Δαπέδου

Profitherm Floor Clipmaster
Διάστρωση των σωλήνων
Profitherm σε μονωτικές
πλάκες και στήριξή τους
σ’ αυτές με ειδικά άγκιστρα.
Οι ειδικές θερμοηχομονωτικές
πλάκες που εξασφαλίζουν τη
ζητούμενη θερμική και ηχητική
μόνωση είναι από διογκωμένη
πολυστερίνη, ενώ η πάνω
επιφάνειά τους καλύπτεται
από μια πολλαπλά ενισχυμένη
αυτοσβηνούμενη μεμβράνη
που λειτουργεί ως φράγμα
υγρασίας.
Η δε διάστρωση των σωλήνων
Profitherm γίνεται με το
μηχάνημα Ergon Tacker,
το οποίο τους στηρίζει στις
πλάκες με ειδικά άγκιστρα.

Το
κρύβεται.. .

Τομή δαπέδου με Profitherm Floor Clipmaster
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Τοιχοποιία
Σοβάς
Σοβατεπί
Περιμετρική ταινία
Μονωτική πλάκα με φράγμα υγρασίας
Πλάκα (μπετόν)
Σωλήνας
Κλιπ
Θερμομπετόν κατά DIN 18560
Τελικό δάπεδο (κατ’ επιλογή)

ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

•

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Profitherm Floor Plus
Η διάστρωση των σωλήνων
Profitherm γίνεται πάνω στις
ειδικά διαμορφωμένες πλάκες
που εξασφαλίζουν την άριστη
στήριξή τους και την πλήρη
περιβολή τους από το
θερμομπετόν, λειτουργώντας
ταυτόχρονα και ως φράγμα υγρασίας.
Και εδώ βάση του συστήματος είναι οι ειδικές πλάκες από
διογκωμένη πολυστερίνη που πληρούν τις ανάγκες
θερμοηχομόνωσης, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να καλύψουν
τις διελεύσεις σωλήνων ύδρευσης και καλωδίων, χωρίς να
επηρεάζεται η τελική διάστρωση του σωλήνα.
Έτσι επιτυγχάνεται μια καθαρή εγκατάσταση που τηρεί
απόλυτα τους κανονισμούς θερμομόνωσης,
ηχομόνωσης και υγρομόνωσης.

κάτω από το πάτωμα!

Οι διαμορφωμένες πλάκες με τις εξοχές
για τη στήριξη του σωλήνα Profitherm
«κουμπώνουν» μεταξύ τους προσφέροντας ένα τέλειο θερμοηχομονωτικό
υπόστρωμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON ®: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ

Ειδικές Εφαρμογές
Θέρμανσης Δαπέδου
Profitherm Floor Multipress
Εφαρμογή θέρμανσης δαπέδου
με συνδυασμό καρφωτού ξύλινου
δαπέδου για χώρους ειδικών
απαιτήσεων όπως νεοκλασικά
κτίρια, γυμναστήρια κ.α.

Κατασκευαστική λεπτομέρεια
1.
2.
3.
4.

Ειδικές λαμέλες μετάδοσης θέρμανσης
Σωλήνας Profitherm 20 mm
Μόνωση πάχους 5 cm με φύλλο αλουμινίου
Φύλλο ΡΕ – Φράγμα υγρασίας

Profitherm Floor Slimline
Εφαρμογή χαμηλού ύψους (από 27mm)
για ειδικές περιπτώσεις και χώρους
όπως ανακατασκευές, πατάρια, σοφίτες κ.α.

Το πιο πλήρες πρόγραμμα
Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου.

ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

•

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το
κρύβεται... πίσω από τον τοίχο !

Θέρμανση & Ψύξη Τοίχου

Profitherm Wall Plaster

Profitherm Wall Dry

Συνδυασμός υγρής δόμησης όπου
ο σωλήνας Profitherm διαστρώνεται
στον τοίχο και στη συνέχεια
καλύπτεται με σοβά.

Συνδυασμός ξηρής δόμησης με ειδικές πλάκες
όπου είναι ενσωματωμένος ο σωλήνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON ®: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ

Το

κρύβεται... μέσα στην οροφή !

Θέρμανση και Ψύξη
Οροφής

Profitherm® Cool Plaster
Συνδυασμός υγρής δόμησης όπου
ο σωλήνας Profitherm διαστρώνεται
στην οροφή και στη συνέχεια
καλύπτεται με σοβά.

Ψυχόμενες & Θερμαινόμενες Οροφές

Plafotherm® GK VarioFlex
Ολοκληρωμένο σύστημα
ξηρής δόμησης με γυψοσανίδες.

Plafotherm® B100 & E200
Ολοκληρωμένο σύστημα
ξηρής δόμησης με μεταλλικές πλάκες.

ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

•

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ERGON Logic Control

Συστήματα Αυτοματισμού,Τηλελέγχου & Τηλεδιαχείρησης
Το ERGON Logic Control είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
αυτοματισμών και διαχείρισης των εγκαταστάσεων θέρμανσης & ψύξης,
το οποίο μέσα από ένα υψηλής τεχνολογίαςλογισμικό και μονάδων
επεξεργασίας PLC:
Αξιοποιεί:		
			
Διαχειρίζεται:
			

θερμοκρασίες χώρων, σχετική υγρασία,
θερμοκρασία περιβάλλοντος κ.α.
Πηγές θέρμανσης και ψύξης, chiller, ΚΚΜ,
μονάδες αφύγρανσης, fan coils κ.α.

Αυτό το σύγχρονο αλλά και φιλικό στο χρήστη πρόγραμμα εκτός
της δυνατότητας απομακρυσμένου χειρισμού (ενσύρματο χειριστήριο
ή οθόνη αφής) προσφέρει ακόμη και διαδικασίες ελέγχου και
τηλεχειρισμού μέσω modem.
Έτσι μπορούμε να ελέγχουμε ακόμη και την ποιότητα αέρα, το
χρονοπρογραμματισμό κάθε συστήματος, αλλά... και την
παρουσία ενοίκων από όποιο σημείο του Πλανήτη βρισκόμαστε.

Ολική Εγγύηση ERGON: Σιγουριά για μια ολόκληρη ζωή!
ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Καλύπτει όλα τα υλικά του συστήματος και τις εξ’ αυτών
προερχόμενες ζημιές μέχρι του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ!
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Καλύπτει το σχεδιασμό, την μελέτη, την εφαρμογή,
την εντός προδιαγραφών καλή λειτουργία του συστήματος
και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί
στο έργο από σφάλμα εγκατάστασης.
ΚΑΡΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Προαιρετική για τα χρόνια που ακολουθούν την δωρεάν
συντήρηση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του συστήματος.
Με μια συμβολική ετήσια συνδρομή όχι μόνο εξασφαλίζετε
την άψογη συντήρηση του συστήματος από τον ίδιο τον
κατασκευαστή του, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις
στα υλικά που πιθανόν να χρειασθούν.

WWW.ERGON.COM.GR
Τα Συστήματα Θέρμανσης & Ψύξης Δαπέδου, Τοίχου και Οροφής της
ERGON ανήκουν στον τομέα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΨΥΞΗΣ του μοναδικού στην Ελλάδα ολοκληρωμένου Προγράμματος
Εξοικονόμησης Ενέργειας APOLYTON®.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

800 11 ERGON
37466

