
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ AERTESI
«ΣΟΠΙΚΕ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL» 



Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Η εταιρεύα ϋχει ιδρυθεύ το 1996 μετρώντασ 17 χρόνια ζωόσ με κύριο
αντικεύμενο την καταςκευό τοπικών κλιματιςτικών μονϊδων τύπου Fan
coil ενώ πρόςφατα ϋχει προχωρόςει ςε ευρεύα γκϊμα προώόντων
κλιματιςμού και εξοικονόμηςησ ενϋργειασ όπωσ εναλλϊκτεσ αϋρα,
αφυγραντϋσ και αντλύεσ θερμότητασ.



ΣΟΠΟΘΕΙΑ

Η ϋδρα τησ εταιρεύασ εύναι νότια τησ Padova ςτην περιοχό Conselve ενώ η
γραμμό παραγωγόσ βρύςκεται κοντϊ ςτο Treviso.



ΕΡΓΑ – REFERENCE LISTS



ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ

Η εταιρεύα διαθϋτει μια ευρεύα γκϊμα πιςτοποιόςεων για τα προώόντα τησ
με προεξϋχουςα την πιςτοπούηςη Eurovent για τισ τοπικϋσ κλιματιςτικϋσ
μονϊδεσ ςτοιχεύου.



ΠΡΟΪΟΝΣΑ

•Τοπικϋσ κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ με ανεμιςτόρα ςτοιχεύου δαπϋδου-
τούχου-οροφόσ (Fan Coil)

• Fan coils τύπου καςϋτασ οροφόσ (Cassette type)

• Fan coils ειδικών εφαρμογών

• Εναλλϊκτεσ αϋρα

• Κλιματιςτικϊ χωρύσ εξωτερικό μονϊδα

• Αφυγραντϋσ

• Αντλύεσ θερμότητασ



ΜΟΝΑΔΕ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΣΟΙΦΕΙΟΤ – ΕΤΡΟ ΛΤΕΩΝ



ΜΟΝΑΔΕ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΣΟΙΦΕΙΟΤ – ΣΙ ΕΙΝΑΙ?

• Μύα μονϊδα Fan Coil εύναι μύα ςυςκευό που χρηςιμοποιεύται για την θϋρμανςη
ό ψύξη χώρων τοπικϊ μϋςω εξαναγκαςμϋνησ κυκλοφορύασ αϋρα ενώ
τροφοδοτεύται με το αντύςτοιχο θερμό ό κρύο νερό από κϊποια εξωτερικό
πηγό.

• Αντύςτοιχεσ μονϊδεσ υπϊρχουν και με freon, όπωσ τα air-condition, αλλϊ δεν
καταλϋγονται ςτην κατηγορύα των Fan coils.

• Αποτελεύται από τα εξόσ βαςικϊ ςτοιχεύα

• Σαςύ (εύτε μεταλλικό, εύτε πλαςτικό)
• Ανεμιςτόρα με ταχύτητεσ
• Εςωτερικό ςτοιχεύο με νερό
• Λεκϊνη απορροόσ ςυμπυκνωμϊτων ό αποχϋτευςη

• Που μπορεύ να τοποθετηθεύ?

• Φανερό τοποθϋτηςη ςε δϊπεδο ό τούχο ό οροφό (ςπϊνια)
• Κρυφό τοποθϋτηςη δαπϋδου ό ςε ψευδοροφό με κανϊλια ό ςε ςτόμια



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils για οριζόντια ό κϊθετη τοποθϋτηςη 

• Δυνατότητα ϋκδοςησ EC με οικονομύα ϋωσ 55%

• Χαμηλού θορύβου

• 2 - pipe / 4 - pipe version 

• Ευκολύα ςτην εγκατϊςταςη

• Πιςτοπούηςη κατϊ Eurovent

•Υψηλϋσ αποδόςεισ

• Ευρεύα γκϊμα μοντϋλων

• FLEX – εναλλαγό υδραυλικών ςυνδϋςεων

• Σύνδεςη και με ςύςτημα BMS



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΕΚΔΟΕΙ – ΒΑΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ

Fan coils δαπϋδου εμφανούσ κϊθετησ τοποθϋτηςησ 
με γρύλια ειςροόσ αϋρα ςτο κϊτω μϋροσ

Fan coils δαπϋδου κρυφόσ κϊθετησ τοποθϋτηςησ με 
ειςροό αϋρα κϊτω μπροςτϊ & προςαγωγό πϊνω

Fan coils χαμηλού ύψουσ (10cm χαμηλότερα)

Fan coils κρυφόσ κϊθετησ τοποθϋτηςησ με ειςροό 
αϋρα ςτο κϊτω μϋροσ & προςαγωγό μπροςτϊ

Fan coils δαπϋδου κρυφόσ κϊθετησ τοποθϋτηςησ με 
ειςροό αϋρα ςτο κϊτω μϋροσ & προςαγωγό πϊνω

Fan coils δαπϋδου εμφανούσ κϊθετησ τοποθϋτηςησ 
με ειςροό αϋρα ςτο κϊτω μϋροσ & προςαγωγό πϊνω



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΕΚΔΟΕΙ – ΒΑΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ

Fan coils οροφόσ εμφανούσ οριζόντιασ τοποθϋτηςησ 
με ειςροό αϋρα μπροςτϊ  & προςαγωγό κϊτω

Fan coils οροφόσ εμφανούσ οριζόντιασ τοποθϋτηςησ 
με ειςροό αϋρα μπροςτϊ  & προςαγωγό πύςω

Fan coils οροφόσ κρυφόσ τοποθϋτηςησ με ειςροό 
αϋρα μπροςτϊ  & προςαγωγό πύςω

Fan coils οροφόσ κρυφόσ οριζόντιασ τοποθϋτηςησ με 
ειςροό αϋρα μπροςτϊ  & προςαγωγό κϊτω

Fan coils δαπϋδου κρυφόσ τοποθϋτηςησ με ειςροό 
αϋρα μπροςτϊ  & προςαγωγό μπροςτϊ

Fan coils δαπϋδου εμφανούσ οριζόντιασ τοποθϋτηςησ 
με ειςροό αϋρα πϊνω  μπροςτϊ & προςαγωγό κϊτω



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΕΚΔΟΕΙ – ΕΙΔΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΝΣΟΙΦΙΜΕΝΟ ΜΕ ΓΡΙΛΙΑ

1. Fan coil
2. Μεταλλικό κουτύ 

εγκιβωτιςμού
3. Ξύλινη ό μεταλλικό 

γρύλια
4. Πλϋνουμ 90º με 

μόνωςη



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΑΠΟΔΟΕΙ



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
CONTROL – ΒΑΙΚΑ ΦΕΙΡΙΣΗΡΙΑ

Ενσύρματα τοίχου Build - in

CSN –CSN BI

Επιλογό -3- ταχυτότων με διακόπτη θϋρμανςη/ψύξη (θ/ψ)

SATH N – SATH BI

Ηλεκτρονικόσ αναλογικόσ θερμοςτϊτησ με επιλογό -3-
ταχυτότων & διακόπτη θϋρμανςη/ψύξη

TOP 1 – TOP 1 BI

Ηλεκτρονικόσ ελεγκτόσ με θερμοςτϊτη, δυνατότητα 
αυτόματου ελϋγχου ταχυτότων, θ/ψ, και ελϋγχου βαλβύδων 
διόδων/τριόδων. Διατύθεται και με επιλογό 0-10V για ϋλεγχο 
αναμεικτικών βαλβύδων



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
CONTROL – ΒΑΙΚΑ ΦΕΙΡΙΣΗΡΙΑ

Ενσύρματα τοίχου

HTC – 002

1. Ηλεκτρονικόσ θερμοςτϊτησ με ψηφιακό ϋνδειξη LCD, αυτόματη εναλλαγό 
χειμώνα/καλοκαύρι.

2. Έλεγχοσ -3- ταχυτότων ανεμιςτόρα

3. Δυνατότητα αυτόματησ εναλλαγόσ ψ/θ με αιςθητόριο νερού

4. Αυτόματοσ ϋλεγχοσ για anti-freeze (< 6ºC θερμοκραςύασ νερού)

HTC – 006

1. Ηλεκτρονικόσ θερμοςτϊτησ με ψηφιακό ϋνδειξη, αυτόματη εναλλαγό 
χειμώνα/καλοκαύρι.

2. Οθόνη touch screen με δυνατότητα κλειδώματοσ

3. Έλεγχοσ -3- ταχυτότων ανεμιςτόρα 

4. Εβδομαδιαύοσ προγραμματιςμόσ

5. Δυνατότητα αυτόματησ εναλλαγόσ ψ/θ με αιςθητόριο νερού

6. Αυτόματοσ ϋλεγχοσ για anti-freeze

7. Αναφορϋσ ςφαλμϊτων.



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
CONTROL – ΒΑΙΚΑ ΦΕΙΡΙΣΗΡΙΑ

Ενσύρματα τοίχου TOP -2-

1. Ηλεκτρονικόσ θερμοςτϊτησ με ψηφιακό ϋνδειξη LCD, αυτόματη εναλλαγό 
χειμώνα/καλοκαύρι.

2. Έλεγχοσ -3- ταχυτότων ανεμιςτόρα και ϋλεγχοσ  EC fans

3. Δυνατότητα αυτόματησ εναλλαγόσ ψ/θ με αιςθητόριο νερού

4. Αυτόματοσ ϋλεγχοσ για anti-freeze

5. Αναφορϋσ ςφαλμϊτων

6. Εβδομαδιαύοσ προγραμματιςμόσ

WPC – GH & SCT –GH /EC

1. Ενςύρματο χειριςτόριο (WPC) με θερμοςτϊτη για fan coil τύπου καςϋτασ οροφόσ

2. Aςύρματο χειριςτόριο (STC)

3. Εβδομαδιαύοσ προγραμματιςμόσ

4. LCD display

5. Έλεγχοσ -3- ταχυτότων ανεμιςτόρα και EC fans

6. Δυνατότητα αυτόματησ εναλλαγόσ ψ/θ με αιςθητόριο νερού

7. Έλεγχοσ ON-OFF βαλβύδων

8. RS485 ςύνδεςη

Ενσύρματα 
τοίχου

Ασύρματα 



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ZEFIRO & ZEFIRO EC
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL – ΣΤΠΟΤ CASSETTE

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils τύπου καςϋτασ -4- κατευθύνςεων

• Δυνατότητα ϋκδοςησ EC με DC-electronic motor 

• 2-pipe / 4-pipe version

• Ευκολύα ςτην εγκατϊςταςη

• Πιςτοπούηςη κατϊ Eurovent

•Υψηλϋσ αποδόςεισ

• Ευρεύα γκϊμα μοντϋλων

• Σύνδεςη και με ςύςτημα BMS



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL – ΣΤΠΟΤ CASSETTE
ΑΠΟΔΟΕΙ



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL – ΣΤΠΟΤ CASSETTE
ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL – ΣΤΠΟΤ ΣΟΙΦΟΤ

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils τύπου τούχου (2 μοντϋλα)

• Πιςτοπούηςη Eurovent

• Δυνατότητα αςύρματου χειριςτηρύου

• Αφαιρούμενα  πλενόμενα Φύλτρα

• Εύκολη εγκατϊςταςη

• Δυνατότητα ςύνδεςησ με BMS



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL – ΣΤΠΟΤ ΣΟΙΦΟΤ
ΑΠΟΔΟΕΙ & ΔΙΑΣΑΕΙ



FAN COIL ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΤΠΟΤ UTW SB (70 Pa)

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils τύπου τοποθϋτηςησ ςε ψευδοροφό 

• Χαμηλού θορύβου 

•Ειδικών εφαρμογών για θϋρμανςη, κλιματιςμό

• Σύνδεςη με κανϊλια αϋρα

• Μϋςησ ςτατικόσ 70 Pa

• Δυνατότητα ςτοιχεύου αντύςταςησ για θϋρμανςη

• -10- μοντϋλα από 1000 ϋωσ 4000 m3/h (3,5 -24kW)

• FLEX type ςυνδϋςεισ

• Δυνατότητα ςύνδεςησ με BMS

• Μοντϋλο και για εξωτερικό τοποθϋτηςη



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ΣΤΠΟΤ UTW SB (70 Pa)
ΑΠΟΔΟΕΙ & ΔΙΑΣΑΕΙ



FAN COIL ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΤΠΟΤ GHIBLI (150 Pa)

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils τύπου τοποθϋτηςησ ςε ψευδοροφό 

• Χαμηλού θορύβου 

• Χαμηλού προφύλ

• Σύνδεςη με κανϊλια αϋρα

•Υψηλόσ ςτατικόσ 150 Pa

• Δυνατότητα ςτοιχεύου αντύςταςησ για θϋρμανςη

• -7- μοντϋλα από 1000 ϋωσ 6500 m3/h (6,5 -35kW)

• Double shell steel panels

• Μεγϊλη γκϊμα παρελκομϋνων

• Παρελκόμενα ηχοπαγύδεσ (8-10dB)

• Σύνδεςη με BMS



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL - ΣΤΠΟΤ GHIBLI (150 Pa)
ΑΠΟΔΟΕΙ & ΔΙΑΣΑΕΙ



FAN COIL ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΤΠΟΤ WET ZEFIRO

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils δαπϋδου εμφανούσ τύπου με κϊλυμμα

•Ψύξη – Θϋρμανςη & Έλεγχοσ Υγραςύασ

• G2 φύλτρα με AEmina®

• Ανοξεύδωτοσ ςωλόνασ διανομόσ υγρού ατμού

• Μοντϋλα Easy –Wet & Free Wet για χρόςη εύτε 
νερού χρόςησ εύτε απιονιςμϋνου

• Δυνατότητα ύγρανςησ 1 -2 kg/h (Easy Wet)

• Δυνατότητα ύγρανςησ 0,7 kg/h (Easy Wet)



FAN COIL ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΤΠΟΤ WET ZEFIRO
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ

• Ποιότητα αϋρα 

• Εύκολη ςυντόρηςη

• Ευκολύα ςτην εγκατϊςταςη

• Εξοικονόμηςη χώρου

• Εύκολοσ χειριςμόσ 

• Μεγϊλο εύροσ εφαρμογών



ΣΟΠΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ FAN COIL – ΣΤΠΟΤ WET ZEFIRO
ΑΠΟΔΟΕΙ



FAN COIL ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΤΠΟΤ LNH

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils τύπου οροφόσ 

• Εφαρμογϋσ για ξενοδοχεύα, νοςοκομεύα, οικύεσ

• Εξαιρετικϊ χαμηλού θορύβου (Supersilent)

• 6 ταχύτητεσ ανεμιςτόρα

• ECO (parts with recycled fibre polyester) 



FAN COIL ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ – ΣΤΠΟΤ MARINE

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

• Fan coils τύπου δαπϋδου

• Εφαρμογϋσ για πλούα

• Χαμηλόσ πύεςησ αϋρα

• Εναλλϊκτησ από χαλκό

• Περύβλημα από Aluzink ό βαμμϋνο ό INOX

• Για ειδικϊ περιβϊλλοντα (με ϊλατα)

• -5- μοντϋλα από 1,5kW ϋωσ 7,5 kW



ΕΤΦΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΟΦΗ Α


