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KLAS Heating Refrigeration Air-

Conditioning Industry and Trade 

Ltd. Co.

www.klsklima.com.tr

‘’We engineer the climate’’

Δπίζεκνο 

Αληηπξόζσπνο
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 Iδξύζεθε ην 2003 θαη ιεηηνπξγεί 

εδώ θαη 12 ρξόληα σο εηαηξεία 

παξαγσγήο πξντόλησλ γηα 

θεληξηθά ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ

 Έρεη 3 εξγνζηάζηα ζηελ 

βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο κύξλεο 

ελώ ην εξγαηηθό ηεο δπλακηθό 

αλέξρεηαη ζε 160 άηνκα 

πλερώο αλαπηύζζεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ νκαδηθή δνπιεηά, ην πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο, ηελ ηερλνινγία, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ηελ 

έξεπλα θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ 

νλόκαηνο ηεο ζηελ δηεζλή αγνξά 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
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 KLS & KLASMET είλαη ηα εκπνξηθά brands

 H KLASMET αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία

κεηάιινπ όπνπ ε παξαγσγή ηεο αθνξά πξντόληα γηα

ηελ SCHNEIDER ELECTRIC

 Γξαθεία ζε Κσλ/πνιε, κύξλε θαη Άγθπξα

 Ξερσξηζηό γξαθείν γηα εμαγσγέο

 Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 12.000.000 €.

 πλερόκελε αύμεζε ηνπ ηδίξνπ από ην 2010

 Οη εμαγσγέο αθνξνύλ ν 20% ηνπ ηδίξνπ.

 ηξαηεγηθόο εηαίξνο γηα ηα θίιηξα ε εηαηξεία Purafil

από ηηο ΗΠΑ

 Η εηαηξεία παξάγεη Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο OEM γηα

ηηο εηαηξείεο Alarko Carrier , AFB θαη AERA.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
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ΑΠΟΣΟΛΗ - ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΔ
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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
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Η KLS θαηαζθεπάδεη θαη εκπνξεύεηαη πξντόληα όπσο

• Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο (ΚΚΜ)

• ΚΚΜ ηύπνπ Hygienic & Hygienic Packaged

• Αθπγξαληέο (Packaged) γηα θνιπκβεηηθέο δεμακελέο

• Αμνληθνύο/Φπγνθεληξηθνύο Πύξγνπο ςύμεο

• Μνλάδεο Αλάθηεζεο Αέξα-Αέξα

• Θεξκαληήξεο Αέξα

• Απνζβεζηήξεο ήρνπ (Sound Attenuators)

Υξήζεηο γηα εκπνξηθά θέληξα, λνζνθνκεία, μελνδνρεία,

ζηλεκά, εξγαζηήξηα, παλεπηζηήκηα θαη άιιεο βηνκεραληθέο

εθαξκνγέο.

ΠΡΟΪΟΝΣΑ
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• Δίλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ΔUROVENT, ελώ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από βακκέλα πάλει αινπκηλίνπ , δηπιά , κε 

εμαξηήκαηα «γσληέο»

•Σα Panels θαηαζθεπάδνληαη είηε 40 είηε 60 mm πάρνπο, κε κόλσζε 

από πεηξνβάκβαθα (ππθλόηεηαο 70 έσο 100kg/m3)

• Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο είλαη  βακκέλεο κε RAL 9002 ελώ νη 

εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κπνξεί λα είλαη από βακκέλε ιακαξίλα ή 

αλνμείδσηε αλάινγα κε ηε δήηεζε & εθαξκνγή .

• Οη κνλάδεο έρνπλ παξνρέο 1.000 m3/h -125.000m3/h.

1. Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
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Ο ζθειεηόο από αινπκίλην θαη δηπιά πάλει

 Ηιεθηξνζηαηηθή βαθή

 Σα πξνθίι ζπλδένληαη κε γσλίεο αινπκηλίνπ

 Αεξνζηεγαλόηεηα κέζσ πιαζηηθό EPDM.

 Πιαίζην 120 mm, 160 mm ή 200 mm.

 Πάρνο ιακαξίλαο κεηαμύ 0,5 mm θαη 1,2 mm.

 Μόλσζε κε πεηξνβάκβαθα ππθλόηεηαο 70 kg/m3

(κε δπλαηόηεηα κέρξη 100 kg/m3).

 Dampers από αινπκίλην

Καηαζθεπή Πεξηβιήκαηνο

1. Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
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 Παξειθόκελα βαζηθνύ εμνπιηζκνύ:

 ζηνπ έθηαθηεο αλάγθεο θαη

 ζηθόλη απνρέηεπζεο

 Πξναηξεηηθά παξειθόκελα:

 εζσηεξηθόο θσηηζκόο

 παξάζπξν επηζεώξεζεο

 θηλεηήξεο ησλ dampers

 εύθακπηεο ζπλδέζεηο

 καλόκεηξα

πξνζηαζία από βξνρή

 επνμεηθή βαθή ή αλνμείδσηε θαηαζθεπή

Καηαζθεπή Πεξηβιήκαηνο

1. Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
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 Φίιηξα

Φίιηξα Πάλει G2, G3, G4, F5,F6,F7,F8,F9

Zig-Zag Φίιηξα G2, G3, G4

Μεηαιιηθά θίιηξα G4

αθόθηιηξα G4,F5, F6, F7, F8, F9

Compact Φίιηξα 

(πξόθηιηξα & ζαθόθηιηξα)
F6, F7, F8, F9

Φίιηξα ηύπνπ Hepa 

(Τγεηνλνκηθά πςειήο 

απόδνζεο)

H10, H12, H13, H14

Φίιηξα ελεξγνύ άλζξαθα V-Type F5, Cartridge

1. Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
Κύξηα Δμαξηήκαηα
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 Δλαιιάθηεο Αέξα

 Πλακοειδείς (cross flow)

 Τύποσ Ρόδας (rotary wheel)

 Run around coil type (εναλλάκηης ζηοιτείοσ υσκηικού

ελεσθέρας ροής)

 Ηιεθηξηθνί ζεξκαληήξεο

 ηνηρεία λεξνύ ή ζηνηρεία κε ςπθηηθό κέζν (DX coils)

 Τγξαληήξεο (αημού, νερού - evaporative type)

 Αλεκηζηήξεο & θηλεηήξεο

Τύποσ Plug fans

Τύποσ EC fans

Τύποσ ιμάνηα (V-Belt driven fans)

 Ηρναπνξξνθεηέο, plenums, diffusers

1. Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο
Κύξηα Δμαξηήκαηα
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• Μνλάδεο πηζηνπνηεκέλεο κε 

EUROVENT κε πηζηνπνίεζε 

«Hygienic Type» 

• Σύπνπ Packaged A/C Units, 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ζέαηξα, 

βηβιηνζήθεο, κνπζεία θαη 

λνζνθνκεία 

• ρεδηαζκέλεο ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν DIN 1946 PART 4 

Hygienic Standards, πνπ 

πηζηνπνηείηαη από ηνλ αλεμάξηεην 

θνξέα TUV SÜD

2. Κιηκαηηζηηθέο Hygienic

ηύπνπ Packaged
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• Καηαζθεπάδνληαη ζε 10 κεγέζε 

από 2.400 – 7.200 m3/h 

• Πιήξσο εμνπιηζκέλεο σο 

πξνζπγθξνηεκέλεο κνλάδεο 

• Δλζσκαησκέλν ςπθηηθό 

θύθισκα

• Δμνπιηζκέλεο κε 

κηθξνεπεμεξγαζηή θαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν ινγηζκηθό πνπ 

ειέγρεη ζεξκνθξαζία, πγξαζία, 

δηαθνξηθέο πηέζεηο θαζώο ειέγρεη 

ηα dampers κέζσ θηλεηήξσλ

• Μπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ 

ζην BMS ηνπ θηηξίνπ

2. Κιηκαηηζηηθέο Hygienic

ηύπνπ Packaged
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Φίιηξα

 Δλαιιάθηεο αέξα πιαθνεηδήο (ηύπνπ Cross flow)

 Ηιεθηξηθνί ζεξκαληήξεο

 ηνηρεία λεξνύ

 ηνηρεία απεπζείαο εθηόλσζεο (DX coils)

 Τγξαληήξεο λεξνύ (επηβάιινληαη κόλν γηα hygienic)

 Αλεκηζηήηεο & θηλεηήξεο ηύπνπ Plug fans ή EC fans

 Απνζβεζηήξεο ήρνπ, Plenums, Γηαρπηέο

• Πξώην ζηάδην θηιηξαξίζκαηνο: ηύπνο G4 – zig zag

Διαστάσεις: 292x592x48 mm ή 592x592x48 mm 

• Γεύηεξν ζηάδην θηιηξαξίζκαηνο: ηύπνπ F7 – V compact

Διαστάσεις: 292x592x292 mm ή 592x592x292 mm 

• Σξίην ζηάδην θηιηξαξίζκαηνο: ηύπνπ F9 – V compact 

Διαστάσεις: 292x592x292 mm ή 592x592x292 mm

2. Κιηκαηηζηηθέο Hygienic

Κύξηα Δμαξηήκαηα
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• Πξνζπγθξνηεκέλεο κνλάδεο αθύγξαλζεο εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο γηα εζσηεξηθέο θνιπκβεηηθέο δεμακελέο ή 

ρώξνπο κε πςειέο αλάγθεο αθύγξαλζεο 

• Οη κνλάδεο ηεο KLS ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη ζε 

10 κνληέια κε παξνρέο κεηαμύ 2.500 - 25.000 m3/h

• Γπλαηόηεηεο αθύγξαλζεο  14kg -140 kg/h

• Γπλαηόηεηεο ςύμεο – ζέξκαλζεο 18kW – 190kW

• πκκνξθώλνληαη κε ην πξόηππν VDI-2089

3. Μνλάδεο Αθύγξαλζεο

Πηζίλαο
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 Δζσηεξηθέο επηθάλεηεο είηε αλνμείδσηεο είηε κε 

επνμεηθή βαθή  γηα πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο 

πνπ πξνθαιείηαη από ην ριώξην.

 Τςειήο απόδνζεο κνλάδεο κέζσ ειέγρνπ ηεο 

πνζόηεηαο ηνπ αέξα θαη ηεο απόιπηεο πγξαζίαο ηνπ 

ρώξνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνύ αέξα. 

 Διάρηζηα ελεξγεηαθά θαη ιεηηνπξγηθά θόζηε ράξε 

ηεο κεραληθήο ςύμεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο 

ηύπνπ Heat pipe κε ςπθηηθό κέζν.

 Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε κε κηθξνεπεμεξγαζηή 

 Plug and Play

Καηαζθεπή

3. Μνλάδεο Αθύγξαλζεο

Πηζίλαο
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 Απηόκαηε πξνζαξκνγή θξέζθνπ αέξα ζύκθσλα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ αλάινγα κε ηελ επνρή 

 Τςειήο απόδνζεο ζπκπηεζηέο ηύπνπ hermetic 

scroll πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ςπθηηθό θύθισκα

 DX ζηνηρεία ςπθηηθνύ (evaporator & condenser) 

θαηαζθεπαζκέλα από ζσιήλεο ραιθνύ θαη πηεξύγηα 

αινπκηλίνπ βακκέλα κε επνμεηθή βαθή γηα 

αληηκεηώπηζε ησλ δηαβξώζεσλ ηνπ ρισξίνπ

3. Μνλάδεο Αθύγξαλζεο

Πηζίλαο
Καηαζθεπή
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 Φίιηξα ηύπνπ θαζζέηαο

 Αλεκηζηήξεο ηύπνπ EC fan πςειήο απόδνζεο

 Δμαηκηζηήο – πκππθλσηήο – πκπηεζηήο

 ηνηρεί δεζηνύ λεξνύ

 Ηιεθηξηθόο ζεξκαληήξαο

 Αλάθηεζε ζεξκόηεηαο (ηύπνπ Heat-Pipe)

Κύξηα Δμαξηήκαηα

3. Μνλάδεο Αθύγξαλζεο

Πηζίλαο
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 ηνλ βαζηθό εμνπιηζκό πεξηιακβάλνληαη επίζεο:

 Δζσηεξηθόο θσηηζκόο

 Παξάζπξν επηζεώξεζεο

 Μαλόκεηξα

 Δύθακπηνη ζύλδεζκνη (πξνζαγσγή θαη επηζηξνθή)

 ηθώλη

 Γηαθόπηεο αζθαιείαο

 Πξνζηαζία από βξνρή

3. Μνλάδεο Αθύγξαλζεο

Πηζίλαο
Παξειθόκελα
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• Οη ελαιιάθηεο αέξα πξνζθέξνληαη είηε σο παξειθόκελα 

ζηηο ΚΚΜ είηε σο απηόλνκεο κνλάδεο νξνθήο (VAM)

• Οη θαηεγνξίεο ελαιιαθηώλ πνπ  ρξεζηκνπνηεί ην 

εξγνζηάζην είλαη νη εμήο:

 Μνλάδεο κε πιαθνεηδή ελαιιάθηε αέξα

 Μνλάδεο κε ελαιιάθηε αέξα ηύπνπ ξόδαο

 Μνλάδεο κε πιαζηηθό  πιαθνεηδή ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο

 Μνλάδεο κε δηπιό ελαιιάθηε ξόδαο

4. Μνλάδεο Αλάθηεζεο 

Αέξα



Page 21

• Παξάγνληαη ζε 6 κεγέζε κε παξνρέο 1.000 – 5.000 m³/h 

• Καηόπηλ δήηεζεο παξάγνληαη θαη κεγαιύηεξα κνληέια 

• Οη δηαζηάζεηο ησλ κνλάδσλ είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα 

κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ εληόο ςεπδνξνθήο

4. Σνπηθέο Μνλάδεο Αεξηζκνύ  

κε Δλαιιάθηε Αέξα (VAM)
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Φίιηξα ηύπνπ θαζζέηαο G4.

Αλεκηζηήξεο θπγνθεληξηθνί -3- ηαρπηήησλ

Δλαιιάθηεο αέξα πιαθνεηδήο (cross flow type)

Υεηξηζηήξην κε ζεξκνζηάηε

Ηιεθηξηθή αληίζηαζε (πξναηξεηηθά)

Δμαξηήκαηα- Δμνπιηζκόο

4. Μνλάδεο Αεξηζκνύ  

κε ελαιιάθηε αέξα (VAM)
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Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

Παξνρή

Πηώζε 

Πίεζεο 

Φίιηξνπ

Πηώζε 

Πίεζεο 

Πιαθνεηδή 

Δλαιιάθηε

Δμσηεξηθή 

ηαηηθή 

Πίεζε

πλνιηθή

ηαηηθή Πίεζε

Ιζρύο 

Κηλεηήξα
Μέγηζην

ξεύκα 

Σύπνο
(m3/h) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Watt) (A)

KVA-10 1.000 25 97 92 214 150x2 1.6 x 2

KVA-15 1.500 25 144 231 400 375x2 4,2 x 2

KVA-20 2.000 25 131 182 338 450x2 5 x 2

KVA-30 3.000 25 160 165 350 550x2 4.9 x 2

KVA-40 4.000 25 180 110 315 750x2 5.4 x 2

KVA-50 5.000 25 265 128 418 550x4 4.9 x 4

4. Μνλάδεο Αεξηζκνύ  

κε ελαιιάθηε αέξα (VAM)
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• Αμνληθνύ Σύπνπ

• Καηαζθεπάδνληαη ζε δύν ηύπνπο κε απόξξηςε 

αέξα πξνο ηα επάλσ ή ζην πιάη (ηύπνπ "V" θαη 

νξηδόληηνπ ηύπνπ)

• ηε ζεηξά «νξηδόληηαο απόξξηςεο) παξάγνληαη  

ζε 15 κνληέια κε απνδόζεηο από 15.000 έσο 

820.000 kcal/h 

• ηελ ζεηξά ηύπνπ ‘V’ παξάγνληαη 14 κνληέια 

κε απνδόζεηο  από 400.000 έσο 2.000.000 kcal/h

• Φπγνθεληξηθνύ ηύπνπ

• Παξάγνληαη ζε 26 κνληέια κε απνδόζεηο από 

400.000 έσο 2.000.000 kcal/h

• Μπνξνύλ λα νδεγεζνύλ από inverter

5. Πύξγνη Φύμεο
(ανοιχτού κυκλώματος)
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Tower Body - Galvanized steel panels / painted galvanized steel

panels.

Water Basin - Welded steel, over-painted with epoxy paint

galvanized sheet metal.

Base Frame - Steel profiles in welded construction.

Water Distribution System – Galvanized header

and distribution pipes with plastic nozzles.

Droplet Eliminators – PVC / galvanized steel droplet 

eliminators.

Fan and Motor – Axial /radial fans with electric 

motors are of IP55 protection class.

Filter - Galvanized steel filter.

Air Louvers – Galvanized steel, over-painted / glass 

fiber reinforced polyester.

5. Πύξγνη Φύμεο

Δμαξηήκαηα- Δμνπιηζκόο
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• ώκα από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα / δπλαηόηεηα γηα βαθή

• Λεθάλε απνζηξάγγημεο από ιακαξίλα βακκέλν κε επνμεηθή βαθή

• Πιαίζην βάζεο – πξνθίι ράιπβα .

• Γίθηπν δηαλνκήο λεξνύ – Γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 

• σιήλεο δηαλνκήο λεξνύ κε πιαζηηθά κπεθ

• ηαγνλνζπιιέθηεο από PVC ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα

• Αλεκηζηήξαο θαη Κηλεηήξαο  Αμνληθνί  ή Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο

• Κηλεηήξεο θιάζεο IP55

• Φίιηξα από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα

• Πεξζίδεο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, βακκέλεο / ή κε εληζρπκέλν 

πνιπεζηεξηθό γπαιί.

5. Πύξγνη Φύμεο

Δμαξηήκαηα- Δμνπιηζκόο
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6. Θεξκαληήξεο Νεξνύ

• Βάζεη ηνπ ηύπνπ αλεκηζηήξα ρσξίδνληαη ζε 

«αμνληθνύο» θαη «θπγνθεληξηθνύο» 

• Μνλάδεο κέρξη 60.000 kcal/h capacity, κε 90/70 C 

ζεξκνθξαζίεο λεξνύ

• Σύπνπ KDA – Φπγνθεληξηθνύ ηύπνπ 

• Σύπνπ KTA – Αμνληθνύ ηύπνπ
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
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EUROVENT

ήκα Eurovent γηα 

ΚΚΜ (πξναηξεηηθό)

Υαξαθηεξηζηηθά Eurovent γηα ηηο ΚΚΜ 

ηεο  KLS:

 Αληνρή πεξηβιήκαηνο D1 

Αεξνζηεγαλόηεηα L1 

ηεγαλόηεηα θίιηξσλ F9

Θεξκηθή δηαπεξαηόηεηα T2 

Φαηλόκελα ζεξκηθήο γέθπξαο TB2 
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 Αλεκηζηήξεο:

Ziehl – Abegg /Γεξκαλία

Comefri / Ιηαιία

Nicotra Gebhardt / Ιηαιία

 Ebm-papst / Γεξκαλία

Yilida / Κίλα

 Κηλεηήξεο:

Siemens / Γεξκαλία

ABB / Διβεηία

Gamak / Σνπξθία

Volt / Σνπξθία

Inter / Σνπξθία

 Φίιηξα:

AAF / ΗΠΑ

Trox / Γεξκαλία

Ulpatek / Σνπξθία

Mikropor / Σνπξθία

Πξνκεζεπηέο Δμαξηεκάησλ
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 ηνηρεία Νεξνύ:

Friterm / Σνπξθία

Karyer / Σνπξθία

Termokar / Σνπξθία

 Πιαθνεηδείο Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο:

Recuperator / Ιηαιία

 Δλαιιάθηεο ηύπνπ Ρόδαο:

Enventus / νπεδία

Recuperator / Ιηαιία

Klingenburg / Γεξκαλία

 Τγξαληήξεο Αηκνύ:

Carel / Ιηαιία

Vapac / Ηλσκέλν Βαζίιεην

Πξνκεζεπηέο Δμαξηεκάησλ



Page 32

 EVAPORATIVE Τγξαληήξεο Νεξνύ:

Condair / Διβεηία

Fisair / Ιζπαλία

 ύζηεκα Απηνκαηηζκνύ :

Carel / Ιηαιία

Siemens / Γεξκαλία

 Μεηαηξνπείο πρλόηεηαο:

ABB / Διβεηία

Fuji / Ιαπσλία

Danfoss / Γαλία

Siemens / Γεξκαλία

INVT / Κίλα
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