Συστήματα Γεωθερμίας ERGON
Στα Συστήματα Γεωθερμίας ERGON η ενέργεια συλλέγεται από το έδαφος ή από τα υπόγεια νερά με συλλέκτες ενέργειας
(γεωεναλλάκτες) και με κατάλληλες σωληνώσεις οδηγείται στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ), όπου μετατρέπεται
σε «καύσιμο» για θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη.

Ένας κατάλληλος χώρος του οικοπέδου
σκάβεται σε 1,20 – 1,50 μ βάθος,
όπου διαστρώνονται οριζόντια
τα κυκλώματα σωληνώσεων,
μέσα στα οποία κυκλοφορεί διάλυμα
νερού με αντιψυκτικό υγρό.
Αυτά τά κυκλώματα αποτελούν
τον γεωεναλλάκτη, το μέγεθος
του οποίου προσδιορίζεται
από τη μελέτη εγκατάστασης
ανάλογα με τις ανάγκες
κάθε κατοικίας.
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Εδώ τα κυκλώματα βυθίζονται γύρω στα
30 έως 100 μέτρα κάθετα στο υπέδαφος,
με την ίδια αρχή όπως και στον οριζόντιο
γεωεναλλάκτη.
Ο κατακόρυφος γεωεναλλάκτης απαιτεί
λίγο χώρο και είναι ως σύστημα
πιο κατάλληλο για περιπτώσεις
εκσυγχρονισμού θέρμανσης με αντλίες
θερμότητας, αφού δε χρειάζεται σκάψιμο
όλου του ήδη διαμορφωμένου κήπου.

Σύστημα υδατοσυλλέκτη
Στο σύστημα αυτό
χρησιμοποιούνται δύο πηγάδια.
Από το πρώτο αντλείται το νερό
και οδηγείται στην αντλία θερμότητας,
όπου αφού παραληφθεί η ενέργεια
διοχετεύεται πίσω στον υδροφόρο
ορίζοντα μέσω του δεύτερου πηγαδιού.
Είναι ιδανικά λύση σε περίπτωση
ύπαρξης υπόγειων νερών.

HAUTEC: ΓΑΘ Υψηλής Τεχνολογίας
Με στόχο πάντα την τελειότητα των συστημάτων της, η ERGON, συνεργάζεται
με τον κορυφαίο Γερμανικό Οίκο HAUTEC, πρωτοπόρο στο χώρο από το 1978,
από τον οποίο και προμηθεύεται Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας
με τα εξής προηγμένα πλεονεκτήματα:
Υψηλός Βαθμός Απόδοσης λόγω της υψηλής ποιότητας υλικών και Τεχνολογίας HAUTEC.
Αθόρυβη Λειτουργία λόγω του ηχομονωτικού περιβλήματος της Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας.
Τηλεχειρισμός του πίνακα λειτουργιών και ελέγχου HAUTEC με ασύρματο ψηφιακό τηλεχειριστήριο.
Έλεγχος και Συντήρηση μέσω Internet. Ο κάτοικος ή το εξουσιοδοτημένο
συνεργείο μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιτηρήσει το σύστημα θέρμανσης από
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη!
Συσκευές βραβευμένες με Σφραγίδα Έγκρισης Ποιότητας «DACH».

Θέρμανση & Ψύξη ERGON

ΔΑΠΕΔΟΥ • ΤΟΙΧΟΥ • ΟΡΟΦΗΣ

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!

Θέρμανση & Ψύξη Δαπέδου

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.

Κρύβεται...
Κρύβεται... κάτω
κάτω από
από το
το πάτωμα!
πάτωμα!

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.

Κρύβεται...
Κρύβεται... πίσω
πίσω από
από τον
τον τοίχο!
τοίχο!

Θέρμανση & Ψύξη Τοίχου

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

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

Θέρμανση & Ψύξη Οροφής

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

Cool Grid
Συνδυασμός ξηρής δόμησης
όπου ο σωλήνας Profitherm
είναι ενσωματωμένος σε
τυποποιημένες πλάκες
από γύψο ή μέταλλο
σε πολύ μεγάλη ποικιλία.

Κρύβεται...
Κρύβεται...
μέσα στην
στην οροφή!
οροφή!
μέσα

